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KRØYERS BOGTRYKKERI! - LYNGBY 



(U. Møhl-Hansen phot.). 

Strandeng med Tuer af den gule Engmyre (Lasius flavus). 

Myrer 
(Formicidae). 

Myrerne er overmaade velkendte ogsaa for Folk 

uden entomologiske Forkundskaber og giver kun 

undtagelsesvis Lejlighed til Forveksling med andre 
Insekter; undertiden kan de dog ved en overfladisk 

Betragtning forveksles med forskellige vingeløse 

Snyltehvepse eller Galhvepse, men ved nærmere 

Eftersyn vil man finde, at disse mangler de for 

Myrerne saa karakteristiske Stilkknuder; Myrerne 

har nemlig mellem Forkrop og Bagkrop et eller 

to Led, der enten er knudeformede eller skælfor- 

mede, medens der hos de nævnte Smaahvepse altid 

kun er en simpel Stilk. 

Myrernes Krop falder i 4 Hovedafsnit, Hoved, 
1> 
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Forkrop, Stilkknuder og Bagkrop; de er kraftigt 

kitiniserede, kun paa Bagkroppen er Kitinen under- 

tiden noget svagere. 

Hovedet (Fig. 2) bæres næsten altid saaledes, at 

dets Længdeakse er vinkelret paa Kroppens Længde- 

akse, med andre Ord saa Oversiden bliver til For- 

Fa. 1. Den røde Skovmyre (Formica rufa L.), Hun. 

flade, og Munddelene kommer til at vende nedad 

(Fig. 8); det bestaar først og fremmest af den faste 

Kraniekapsel, hvis enkelte Dele er meget intimt 

sammenvoksede, saa der kun er faa Sømme, der til- 

med ikke sjældent er utydelige eller delvis mangler; 

paa Undersiden er der en Gularsøm i Midtlinien, 

og paa Oversiden er der, ligeledes i Midtlinien, en 

Pandefure eller Epinotalsutur, der undertiden kan 

mangle; helt fortil grener denne sig i to Sømme, der 

danner den bageste Begrænsning af det trekantede 

Pandefelt, som kun er en ganske lille Plade. Fortil 
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paa Hovedets Forflade sidder Panden, der bestaar af 

de to Pandelister, som fra Pandefeltet strækker sig 

kortere eller længere bagud, hvor de tilsidst uden 

Grænse gaar over i Kraniekapselens øvrige Dele; 

i Midten er Pandelisterne kun adskilt ved Pandefuren, 

medens de paa Siderne almindeligvis danner den in- 

Figi'2, "Formica rufa L., Hoved af Arbejder. 

a Facetøje, b Pandeliste, c Pandefure, d Pandefelt, e Mund- 

skjold, f Kindbakke, g Punktøjne, h Følehornsskaft, i Følehorns- 

svøbe. (Fra Stitz 1939). 

dre Begrænsning af Følehornsgruben, og fortil er de 

undertiden mere eller mindre fremhævede, saa de 

dækker hen over Bagranden af det foranliggende 

Mundskjold; Pandens Sider er ofte mere eller mindre 

parallelle, men meget tit divergerer de bagud, og hos 

nogle er de mere eller mindre udpræget S-formede, 

saa selve Panden bliver lyreformet. Fortil paa Hove- 

dets Forflade sidder Mundskjoldet (C/ppeus), der 

naar fra Kraniets ene Forhjørne til det andet; det 
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er ganske smalt ud til Siderne, men meget længere 

midtpaa, hvor det hos mange Former strækker sig 

ind mellem Pandelisternes Forpart; dets Forrand 

er som Regel lige afskaaret eller ganske lidt og 

jævnt frembuet, og Overfladen er ofte stærkt hvæl- 
vet. Overlæbe findes, men er meget lille og næsten 

altid skjult af Mundskjoldet. Paa Hovedets Bagflade 

sidder Nåkkehullet, den forholdsvis meget lille Aab- 

ning, igennem hvilken Hovedets og Forkroppens 

indre Organer staar i Forbindelse med hinanden. 

Paa Hovedet sidder der en Række meget vig- 

tige Organer for Sansning og Fødeoptagelse. Øjnene, 

de sammensatte Facetøjne, sidder paa Hovedets 

Sider, enten saa langt ude, at de tydeligt ses paa 

Hovedets Konturer, eller lidt længere inde paa 

Forfladen; de varierer meget i Størrelse, er meget 

større hos de vingede Hanner end hos de øvrige 

Kaster, og blandt disse er de igen noget større 

hos Hunnerne end hos Arbejderne, hvor de under- 

tiden kun bestaar af ganske faa Facetter eller helt 

kan mangle. Foruden de almindelige Facetøjne er 

der ogsaa Pandeøjne eller Oceller; de er næsten altid 

til Stede hos Forplantningsindividerne og mangler 

som Regel hos Arbejderne; de sidder oftest ret langt 

bagtil, forrest en uparret, oftest netop der, hvor Pan- 

defuren holder op, længere bagtil sidder de to andre, 

der er anbragt symmetrisk i Forhold til hinanden. 

Følehornene er fæstede lateralt for Pandelisterne 

lige bag Mundskjoldet; de har næsten altid et tyde- 

ligt Skaft, der som Regel udgør en meget væsentlig 

Del af Følehornets Længde; i Hvilen lægges det 
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hen langs Pandens Sider, hvor der er en oftest me- 

get tydelig Følehornsgrube, Scrobus; Skaftet er al- 
tid længere hos Hunner og Arbejdere end hos vin- 

gede Hanner, hvor det undertiden næppe er længere 

end de efterfølgende Led. Følehornssvøben bestaar 

hos de danske Arter af fra 9 til 12 Led, som Regel 

et Led mere hos Hannerne end hos Hunner og 

Arbejdere; dens Udse- 

ende er meget forskelligt 

fra Art til Art og frem- 

byder ofte vigtige Karak- 

terer for Bestemmelsen; 

hos nogle, fortrinsvis 

Hannerne, er den piske- 

formet, hosandreerden. Øj 

kølleformet.  Kindbak- å ER 

kyknie (Pig. 3)ver fæstede”. 30 i. 3. -Kirdbakker af Arbej- 
tæt ved Kraniets For- dere. a Formica sanguinea 

i .… Latr. (Fra Forel), b Polyergus 

hjørner, de er som Re rufescens Latr.(Fra Wasmann. 

gel flade og krumme; Begge her efter Escherich). 

deres Inderrand falder i 

to Afsnit, af hvilke det inderste er glat, medens det 

yderste har en særlig Skærerand, der hos de aller- 

fleste er forsynet med en Række skarpe Tænder; 

de to Kindbakker sidder saaledes, at Skærerandene 

krydser hinanden som paa en Saks; hos et mindre 

Antal Former er Kindbakkerne dog simpelt segl- 

formede, og den særlige Skærerand mangler. Kæber 

(Fig. 4) og Underlæbe (Fig. 5) er kun lidet synlige, 

de sidder paa Hovedets Underside skjult af Kind- 

bakkerne; Palperne er ofte ret lette at faa Øje paa, 
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de er spinkle, og Kæbepal- 

perne, der højst er 6-leddede, 

er som Regel bedre udviklede 

end de højst 4-leddede Læbe- 

palper. 

I Forkroppen indgaar der 

foruden de sædvanlige tre 

Brystled, Forbryst, Mellem- 

bryst og Bagbryst (Pro-, Meso- 

og Metathorax), yderligere det 

forreste Bagkropsled, der her 

kaldes Epinotum"),. Prothorax 

er kun lille og bestaar af Pro- 

notum og Prosternum, det 

Baren re gen nå bærer det forreste Par Spi- 
daer: Bl. Fri rakler; Mesothorax og Meta- 

der. (Fra Stitz 1939). thorax bestaar hvert af Tergit, 

Epimerit, Episternit og Ster- 

num, men af disse falder Mesothorax' Tergit, Meso- 

notum, yderligere i 3 Afsnit, nemlig det egentlige 

Mesonotum, Proscutellum og Scutellum; Metatho- 

rax bærer 2. Spirakelpar; Epinotum er udelt og 

bærer 3. Spirakelpar. Disse forskellige Kitinplader, 

hvis indbyrdes Beliggenhed fremgaar af Fig. 6, er 

kun helt adskilte hos de vingede Forplantningsdyr, 

hvorimod de hos Arbejderne og hos de arbejder- 

lignende, vingeløse Forplantningsdyr er mere eller 

mindre sammensmeltede og umulige eller dog van- 

skelige at erkende. Paa Forkroppen er der forskel- 

") naar det ikke hedder Æpithorax, skyldes det, at den ven- 

trale Del, det, der burde have heddet Episternum, helt mangler. 
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lige Strukturer, der har systematisk Betydning (Fig. 

7). Paa Mesonotum er der paa hver Side en Fure, 

Parapsidefurerne, og inden for disse er der hos en 

hel Del Arter yderligere to fine Furer, der bagtil 

mødes og danner en Y-formet Figur (de Mayrske 

Furer); den Flade, der ligger mellem V-ets to Grene 

Fig. 5. Underlæbe af Formica sp. gl. Tunge, Hyp. Hypo- 

pharynx, M. Mentum, pgl. Paraglossa (Bitunge), Plp. Læbepalpe, 

Sm. Submentum, Sp. Udførselsgang for Spytkirtel. (Fra Escherich). 

kaldes 7rigonum, og de laterale Stykker hedder Bi- 
nae. Paa Epinotum sidder der ofte der, hvor Ryg- 

fladen og Bagfladen mødes, to Torne eller Knuder, 

hvis Retning paa det nærmeste gaar i Forlængelse 

af Rygfladen, og paa Bagfladens nederste Dele sid- 

der der undertiden ligeledes et Par Udvækster, Epi- 

notallapperne. I Forkroppen ligger de hidtil kun hos 

Myrerne fundne Metathorakalkirtler; det er vist nok 

deres Sekret, der giver den enkelte Rede den spe- 

cielle Duft, der gør, at alle dens Beboere kan kende 

hinanden, naar og hvor de mødes. 
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Hos de fleste Underfamilier er der kun et en- 

kelt Stilkled, Petiolus, der enten er mere eller min- 

Fig. 6. Forkrop af Streblognathus aethiopicus F, Sm. 

(Han) (Ponerinae). Forbryst = Prothorax (enkelt Skravering): 

pn Pronotum, st; Prosternum; Mellembryst = Mesothorax (uskra- 

veret): msn Mesonotum, psct Proscutellum, sct Scutellum, emg Epi- 

merit, esg Episternit, sta Mesosternum; Bagbryst == Metathorax 

(dobbelt Skravering): mtn Metanotum, em3 Epimerit, esg Epister- 

nit, stz Metasternum; epn Epinotum; pet Petiolus; abd Bagkrop. 

fl. (meget tæt skraveret) Vingefæste. stg1—stg4 Spirakel 1—4. 

(Fra Emery, her efter Escherich). 

dre knudeformet opsvulmet, eller det bærer paa sin 

Overside en flad, tværstillet Plade, Skællet, hvis 

Rand kan være højst forskelligt udformet; dette 

. Led svarer til 2. Bag- 

kropsled hos andre In- 

sekter. Hos Myrmi- 

cinae er yderligere et 

Led, 3. Bagkropsled, ud- 

formet som Stilkknude, 

det er næsten altid 
Fig. 7. Mesonotum af Formica 

åratensis Rolz. (Hanl knudeformet og kaldes 
a Pronotum, b Mayrsk Fure, Postpetiolus. 

c Bina, d Parapsidefure, e Pro- 

scutellum. (Fra Donisthorpe). Det første Led i Bag- 
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kroppen, Gaster, er altsaa hos Myrmicinerne faktisk 

4. Abdominalled og hos de øvrige Myrer 3. Abdo- 

minalled. I Forhold til Hoved og Forkrop varierer 

Mesonotum  Epinotum Skæl 
i Metanotum; ' 

SS f 
Pronotum 

Fig. 8. Formica rufa L., Hun, Arbejder og Han (Vinger 

og Ben fjernet). (Fra Stitz 1939).7”) 

Bagkroppen ret betydeligt i Størrelse, som Regel 

er den dog ret lille, hos danske Former er den kun 

forholdsvis større hos de befrugtede Hunner, hvor 

") Trykfejl i øverste Figurs Tekst: Sentellum, læs Scutellum. 
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Ægmasserne undertiden kan spile den stærkt op. 
Antallet af synlige Led er hos de hunlige Kaster 

4 eller 5, medens det hos Hannerne er 5 eller 6. 

Bagkroppen ender med Gattet, der enten, hvad der 

er det hyppigste, er spalteformet, eller det kan som 

hos Formicinerne være kredsrundt og omgivet af 

Fig. 9. Giftapparat af Myrmica laevinodis Nyl. 

a Giftkirtler, b Giftkanal, c Giftblære, d Bikirtel, e Brod. 

(Fra ”Stitz-1939). 

en Haarkrans. I Forbindelse med Bagkropsspidsen 

staar hos Hunner og Arbejdere hos de fleste For- 

mer en Brod, til hvilken der er knyttet et Gift- 

apparat, hos mange mangler Brodden, men Giftkirt- 

lerne er stadig fungerende. Hos de Myrer, der har 

Brod (Fig. 9), injiceres Giften med denne, men hos 

de mange, der mangler Brod, sprøjtes den simpelt 

hen ud imod Fjenden, det være sig Mennesker eller 

andre Myrer, nogle hjælper til ved at sprøjte Giften 

ind i Saar, som de samtidig bider i Huden, men 
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over for Insekter er dette ikke engang nødvendigt, 

for at Giften skal virke dødeligt. Af Betydning for Sy- 

stematikken er Hannens Kopulationsapparat (Fig. 10), 

som ligeledes sidder i Bagkropsspidsen; det bestaar 

af de ydre og de indre Paramerer; de ydre Para- 

merer bestaar af Stipes, der ofte er behaaret, og 

ÅA B 

Fig. 10. De hanlige ydre Genitalier af Formica rufibarbis F. 

fra Overside.(A) og Underside (B). a Tergit, b Sternit, c Squa- 

mula, d Stipes, e Volcella, f Sagittae, g Spatha. (Fra Donisthorpe). 

hvis øvre Del undertiden er pladeformet og kaldes 

for Squamula, og Volcella, som undertiden er delt 
i den egentlige Vo/lcella og Lacinia, der begge er 

besat med talrige Sanseorganer; de indre Paramerer 

bestaar kun af Sagittae, der hos nogle Arter har 

tandet Inderkant, og som medialt er forbundet med 

hinanden ved en tynd Lamel, Spatha. 

Benene (Fig. 11) bestaar af de sædvanlige Led, 

Hofte, Hoftering, Laar, Skinneben og Foden, der 

har 5 Led, af hvilke det første er det længste, oftest 



14 

af Længde med de 4 andre tilsammen; 1. Fodled 

er bygget paa en særlig Maade, især paa Forbenene, 

Fig. 11. Skinneben 

og Fod med Pudse- 

apparat af Campono- 

tus ligniperda Latr. 

$. (Fra Stitz 1914). 

men hos mange Former tillige 

1 ringere Grad paa Mellem- og 

Bagbenene; det har inderst en 

Krumning, og paa den Udhuling, 

der derved opstaar paa Under- 

siden, er der en ganske særlig 

udviklet Haarbesætning, der 

sammen med Skinnebenets kam- 
haarede Endebørste gør For- 

benene til ganske fortrinlige 

Pudseredskaber. Fødderne har 

altid 2 Kløer. Vinger findes som 

Regel hos alle Forplantnings- 

dyrene, og de mangler i hvert 

Fald kun hos det ene Køn 

inden for en Art; de er for- 

holdsvis simpelt byggede, har 

kun faa Længderibber og færre 

Tværribber, hvis Benævnelser 

 fremgåar af Fig. 12; de vigtig- 
ste Træk i Vingernes Bygning 

knytter sig til Forvingernes di- 

stale Celler; Discoidalcellen kan 

være til Stede eller mangle, der 

kan være en eller to Cubitalcel- 

ler, eller der kan være en ufuldstændig Deling i to, 

og endelig kan Radialcellen være aaben eller lukket. 

Hos Myrerne er Hjernen, som hos alle andre 

statdannede Insekter, særdeles veludviklet, men sam- 



15 

tidig er den meget forskelligt udformet hos de tre 

Hovedkaster. Hos Hannerne er den mindst og ud- 

mærker sig især ved en kraftig Udvikling af Syns- 

centrerne; hos Arbejderne er den størst, her er Syns- 

Radialcelle 

Cubitalcelle 2 : 

Cubitalcelle1 ED i 

Discoidalcelle 

Mediancelle > og 

Costalcelle SE 

Submediancelle 

Radius 

Basalis 
', Si 

ss N 

En = noe Costa i . i: 

re ig ; —— Ci; Discoidalis 
Transverso- Qvalis Mediana Cubitus 
Mediana 

Fig. 12. Forvinger af Formica rufa L. 

A med benævnte Celler, B med benævnte Ribber. (Fra Stitz 1939). 

nerven langt svagere udviklet, medens Lugtecen- 

trerne til Gengæld er meget store, og det samme 

gælder de dorsale Dele af Hjernen, Corpora pedun- 

culata, som ganske vist findes hos mange forskel- 

lige Insekter, men som navnlig er karakteristiske for 
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de samfundsdannende; Hunnerne indtager et Mellem- 
stadie mellem disse 10. Centralnervesystemet naar 

den højeste Udvikling blandt Arbejderne, den Kaste, 

paa hvis Skuldre Ansvaret for hele Myresamfundets 

Ve og Vel faktisk hviler, men ogsaa blandt disse 

er Fordelingen ujævn, de er ikke alle lige godt 

udrustede; det er gennemgaaende saaledes, at det 

er de mellemstore Arbejdere, der har den bedst 

udviklede Hjerne, medens den hos de særlig store 

og hos de særlig smaa Individer kun er forholdsvis 

lille, og hvor Arbejderkasten er delt i egentlige Ar- 

bejdere og Soldater, er Hjernen altid mindst hos 

Soldaterne. 

Yderligere Oplysninger om Myrernes indre Byg- 

ning kan faas i de i Litteraturlisten anførte Arbejder, 

bedst hos Janet og Escherich. 

Ungdomsstadier. 

Myrernes Æg er hvidlige og kortere eller læn- 

gere ellipsoide. 

Larverne (Fig. 13), der klækkes faa Uger efter, 

at Æggene er lagt, er blinde, blege, bløde og ben- 

løse, de er kort sagt Maddiker. Deres Legeme be- 

staar af Hoved og 12 undertiden utydeligt adskilte 

Led. De er sækformede, fortil tilsmalnende; Hove- 

det er hos nogle lagt ind mod Bugsiden, medens det 

hos andre rager frit frem. Munddelene er svage, de 

er bedst udviklede hos Ponerinae, de primitiveste 

Myrer, hvor baade Kindbakker og Kæber er kraftigt 

kitiniserede. Følehornene mangler som Regel helt, 

men kan findes som smaa Rudimenter. 
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Særlig Omtale fortjener de forskellige meget 

karakteristiske Haar og Papiller, der optræder i stor 

Fig. 13. Myrelarver. A Ponera coarctata Latr., B Sole- 

nopsis geminata F. (Fra Emery, her efter Escherich). 

Mangfoldighed. Hos Larverne til Ponerinae findes 

der store Vorter eller Papiller i segmental Anord- 

ning, de er besat med Børster og smaa Tænder. 

A BANG D E 

J 

Fig. 14. Haartyper fra Myrelarver. A Grenhaar af Campo- 

notus ligniperda Latr. (fra Adlerz), B Kroghaar af Myrmica 

rubra L. (fra Janet), C og D Grenhaar af Anergates (fra Ad- 

lerz), E Ankerhaar af Tetramorium (fra Adlerz). (Hele Fig. her 

efter Escherich). 

2 
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Hos Ponera coarctata er der desuden paa Ryg- 

gen 4 Par kølleformede, klæbrige Vedhæng. Saa- 

danne Papiller mangler helt hos de højerestaaende 

Myrer, der er mere eller mindre tæt behaarede; 

Haarene (Fig. 14) kan være af forskellig Form, de 

kan være korte, stive Børster eller lange, tynde og 

bøjelige, de kan være simple eller spaltede, fjerfor- 

mede eller træagtigt forgrenede, eller de kan være 

helt anderledes formede, og ind imellem disse staar 

der ofte meget lange Haar, der kan være zigzag- 

krummede eller bøjede som et C, og som under- 

tiden ender ankerformet eller i en simpel Hage. 

Disse Haar er baade Klamre- og Bevægelsesor- 

ganer, og de tjener tillige til Beskyttelse. 

Larverne skal ikke blot fodres, de skal ogsaa slik- 

kes, hvad der er et Led i deres Renholdelse, og de 

skal alt efter Temperatur og Fugtighed flyttes rundt 1 

Redens forskellige Rum. Som Regel er de ordnet efter 

Alder og Størrelse i de forskellige Kamre, hvad der 

har sin Aarsag i, at hvert Stadium stiller sine ganske 

bestemte Krav til Temperatur og Fugtighed. Larve- 

periodens Varighed er meget forskellig. 

Pupperne er frie; de kan enten være nøgne eller 

omgivet af en Kokon, i hvilken Skikkelse de alminde- 

ligt gaar under Navnet Myreæg. Baade under Spin- 

dingen af Kokonen, men især, naar den unge Imago 

skal ud af den, er Arbejdernes Medhjælp i høj Grad 

nødvendig for de fleste Arter. Puppestadiet varer som 

Regel 2—3 Uger. | 
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Myresamfundets Individtyper. 

Sædvanligvis træffer man hos Insekter som hos 

langt de fleste andre Dyr kun to Slags Individer 

inden for hver Art, nemlig Hanner og Hunner, kun 

Fig. 15. Herkulesmyrer, Camponotus ligniperda Latr. 

Hun (A), Han (B) og Arbejder (C). (Fra Ziegler, her fra Escherich). 

hos de færreste kan en af disse Grundtyper eller 

begge regelbundent optræde i to eller flere skarpt 

adskilte Former, enten sammen eller ogsaa som Af- 

kom af hinanden; dette Fænomen, Polymorfien, 

er imidlertid typisk for Myrerne. 
9% 
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De tre Hovedtyper (Fig. 15) er Hanner, Hunner 

og Arbejdere, men hver af disse Kaster kan mere 

eller mindre normalt optræde i et Antal forskellige 

Skikkelser. 

Hannerne (ÆC) er normalt mere hvepselig- 

nende end de andre, de har slankere Krop, hvor 
Stilkknuderne er lavere, og hvor der er et Led mere 

i Bagkroppen; deres Hoved er relativt lille, men 

med meget store Øjne og Oceller og med forholds- 

vis svagt udviklede Munddele; Følehornene har som 

Regel et Led mere, deres Skaft er kortere, under- 

tiden meget kortere end hos Hunner og Arbejdere, 

og Svøben er slank, højst svagt fortykket mod Spid- 

sen. Som Regel er Hannerne lidt større end Ar- 

bejderne og næsten altid mindre end Hunnerne. 

Foruden denne Hovedtype kan findes nedenstaaende 

Former, dog mindre udbredt. 

1. Doryloide Hanner (Dorylaner), der ikke fore- 

kommer her i Landet, er den særlige Hanform til 

visse tropiske Arter (Vandremyrerne, Dorylus). 

2. Gynækomorfe Hanner (Gynaecaner) er hun- 
lignende Hanner, som forekommer typisk hos Aner- 

gates (Fig. 35 d). 
3. Ergatomorfe eller ergatoide Hanner (Erga- 

taner) er Hanner, der ligner Arbejderne, og som 

ofte er meget vanskelige at skelne fra disse; de er 

vingeløse og forekommer kun undtagelsesvis hos 
Arter, der ogsaa har normale, vingede Hanner; 

blandt de danske Myrer findes denne Hanform hos 

Ponera punctatissima og hos Formicoxenus. 

Dertil kan man saa yderligere lejlighedsvis finde 
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Kæmper og Dværgindivider, samt Abnormiteter af 

forskellig Art, dels opstaaet ved Entoparasitisme, 

dels ved Kønforstyrrelser; man kan f. Eks. finde Dyr, 

der har Hankarakterer paa den ene Side og Hun- 

eller Arbejderkarakterer paa den anden eller blot i 

mindre Sektorer af Legemet. 

Hunnerne (22) er som Regel større end de 

andre Kaster, undertiden meget større. Normalt er 

de vingede ligesom Hannerne, men de kaster Vin- 

gerne efter Befrugtningen; de er gennemgaaende 

tungt byggede; ingen af deres Sanser er reducerede, 

men de opnaar heller ikke nogen særlig stor Udvik- 

ling; der findes altid Oceller. Foruden lignende Ab- 

normiteter, som er nævnt for Hannernes Vedkom- 
mende, kan man finde følgende 4 afvigende Former. 

1. Mikrogyner, Dværghunner, forekommer mere 

eller mindre hyppigt hos en Række Slægter, hvor- 

iblandt Myrmica, Leptothorax, Formica, 

Formicoxenus og Pheidole. 

2. Doryloide Hunner forekommer ikke her i 

Landet; det er den særlige Hunform til visse tro- 

piske Arter (Vandremyrerne, Dorylus). 
3. Ergatomorfe eller ergatoide Hunner (Erga- 

togyner) er arbejderlignende Hunner; de er vingeløse 

og minder ogsaa i Bygning af Øjne og Krop mere 

om Årbejdere end om Hunner; hos nogle Myrer fin- 

der man dem sammen med normale Hunner, men 

hos andre er de den eneste Hunform; de er blandt 

andet fundet hos Slægterne Ponera og Polyergus. 

4. Pseudogyner er vingeløse, sjældnere kort- 

vingede Hunner, men iøvrigt har de som Regel 
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omtrent normal Hunskikkelse med veludviklet Meso- 

thorax og omtrent de samme Farver. Det er et syge- 

ligt Fænomen, som rimeligvis staar i Forbindelse med 

Tilstedeværelsen af bestemte Myregæster (Lome- 

chusa, Atemeles og den nordamerikanske Xen o- 

dusa, der alle er Rovbiller). 

Ogsaa blandt Arbejderne ($%) gør der sig 
en betydelig Udviklingsforskel gældende. For det 

første har man Tuer, hvor Arbejderne kun er lidt 

forskellige indbyrdes og omtrent lige saa store som 

Hunnerne; det er den typiske Arbejdermyre og vist- 

nok tillige den mest primitive; det er den primært 

monomåorfe Type, der her i Landet findes hos de 

meget primitive Poneriner samt hos en Del Myrmi- 

ciner, Dolichoderiner og Formiciner. 

Denne Type gaar jævnt over i en lidt videre 

udviklet Type, hvor der er tydelig og ofte meget 

stor Forskel i Størrelsen paa de største og de mind- 

ste Arbejdere, det første Stadium af Polymorfi inden 
for Arbejderkasten, den ukomplette Polymorfi, hvor 

alle Mellemstørrelser findes, saa man endnu ikke 
kan opstille veladskilte Underkaster; saaledes er For- 

holdet her hjemme blandt andet hos Camponotus. 

Hos mange Former er de mellemstore Arbej- 

dere imidlertid forsvundet, saaledes at der opstaar 

en udtalt Dimorfi (Fig. 16); der er smaa Individer, 

der har overtaget alle den oprindelige Arbejders 

Funktioner, og store Individer, der ofte afviger en 

Del fra den almindelige Arbejdertype, de har blandt 

andet som Regel en særlig kraftig Udvikling af Ho- 

ved og Kindbakker; disse Specialarbejdere, Solda- 
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terne (44), har særlige Opgaver i Myresamfundet, 

som de forsvarer mod Angreb, ikke mindst fra andre 

Myrer; blandt de i Danmark fundne Slægter er 

Pheidole den eneste, der har Soldater, og her 

har de tillige en anden Opgave, der endda er 

den vigtigste, nemlig at findele de forskellige Føde- 

emner, som de egentlige Arbejdere da kan trans- 

portere hjem til Boet. Soldaterne kaldes ogsaa for 

Fig. 16. Pheidole pallidula Nyl. Arbejder (A) og Sol- 

dat (B). (Fra André, her fra Escherich). 

Denergater, og Overgangsformer mellem typiske 

Soldater og typiske Arbejdere kaldes Desmergater. 

Men ogsaa de store Arbejdere, Soldaterne, kan 

mangle, saaledes at vi faar et Samfund, hvor Ar- 

bejderne sekundært er monomorfe, men hvor de er 

meget smaa i Forhold til Hunnerne; denne Type er 

meget udpræget hos Solenopsis, men findes og- 

saa hos Monomorium og andre. En saadan Sftør- 

relsesforskel mellem Hunner og monomorfe Arbej- 

dere behøver dog ikke at skyldes, at Arbejderne er 

blevet særlig smaa, den kan ogsaa som f. Eks. hos 

mange Lasius-Arter skyldes en særlig Kæmpe- 

vækst hos Hunnerne, saaledes at Arbejderne ganske 
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vist faktisk er betydelig mindre end Hunnerne, men 

ikke desto mindre alligevel er primært monomorfe. 

Hos ganske enkelte Former, deriblandt Aner- 

gates, mangler endelig Arbejderkasten helt, og Ar- 

ten er helt overladt til at snylte paa artsfremmede 

Myrers Arbejde. 

Inden for Arbejderkasten findes desuden neden- 

staaende Former mere eller mindre regelmæssigt. 

1. Macroergater, der er unormalt store Eksem- 

plarer hos iøvrigt monomorfe Arter; de forekommer 

tiest i særlig individrige Samfund. 

2. Microergater, der er unormalt smaa Eksem- 

plarer hos iøvrigt monomorfe Årter; de forekommer 

ofte i Samfund, hvor der tillige er Macroergater; 

endvidere tilhører en Huns første Afkom i en ny- 

grundet Koloni ofte denne Type. 

3. Gynækoide Arbejdere, der er iøvrigt normale 

Arbejdere med noget opsvulmet Bagkrop; de op- 

staar ved særlig Pleje i Reder, hvor Hunner mangler, 

og er i Stand til at lægge Æg. Denne Form for 

Dimorfi er rent temporær og ophører, naar net 

igen har faaet en normal Hun. 

4. Plerergater er Honningbærere, en Arbejder- 

type, der er temporær, og som ikke findes hos nogen 

indenlandsk Art. 

5. Pterergater, der er Arbejdere med Vingerudi- 

menter, er meget sjældne; de er blandt andet fun- 

det hos Myrmica. 

Endelig forekommer der ogsaa her abnorme 

Former, der blandt andet kan være opstaaet paa 

Grund af Entoparasiter. 
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Ernæringsbiologi. 

Som Gruppe betragtet er Myrerne nærmest omni- 

vore, og selv den enkelte Art kan tage til Takke med, 

hvad Skæbnen byder paa, uanset hvad den iøvrigt 

maatte foretrække; en Undtagelse herfra er dog mulig- 

vis de varmeelskende, svampedyrkende Myrer (Atta), 

der vistnok udelukkende er henvist til at leve af Pro- 

dukterne fra deres Svampehaver. Underfamilien Pone- 

rinae er i langt overvejende Grad carnivor, og da 

den iøvrigt er særlig primitiv, er det sandsynligt, at 

den oprindelige Diæt hovedsagelig har bestaaet af smaa 

Insekter, som er blevet overmandet - og dræbt, eller 

eventuelt af Aadsler af større; Jagtinstinktet hos My- 

rerne er i hvert Fald meget gammelt. 

Den Næringsgruppe, der i Nutiden spiller den 

største Rolle, er dog uden Sammenligning sukkerhol- 

dige Plantestoffer; det kan være direkte i Form af 

Blomsterhonning eller de Safter, der træder ud ved 

f. Eks. Kirsebærbladets ekstraflorale Nektarier eller 

fra Saar paa Stammer og Grene; det kan imidlertid 

ogsaa være indirekte i Form af Bladlusekskrementer, 

Honningdug. Som Honningsamlere spiller Myrerne nogen 

Rolle som Plantebestøvere; det er først og fremmest 

Skærmplanter, som man kan træffe Myrerne paa sam- 

men med Smaafluer og mange andre Insekter, men 

deres Betydning er sikkert ganske minimal | 

Ved den primitiveste Form for Samarbejde mellem 

Myrer og Bladlus kommer de to Dyregrupper slet ikke 

i Berøring med hinanden; Bladlusene sprøjter deres 

Ekskrementer ud med stor Kraft, saa de forstøver og 

efterhaanden lægger sig som et klæbrigt Lag paa de 



26 

Blade og Grene, der sidder længere nede, og paa Jor- 

den, og Myrerne slikker denne Honningdug i sig fra 

Bladene. Det næste Stadium er, at Myrerne afhenter 

Bladlusenes Ekskrementer i Bladluskolonierne, her for- 

støver Bladlusene ikke deres Ekskrementer, naar der 

er Miyrer til Stede, men lader dem træde frem som 

Draaber, som Myrerne optager. Ogsaa for Bladlusene 

betyder dette en Udvikling. Disse Myrer interesserer 

sig ifølge Sagens Natur ikke for de Bladlus, der 

altid afgiver deres Ekskrementer eksplosivt i forstøvet 

Tilstand; men Udviklingen er ikke standset her; mange 

Myrer har endnu større Interesse for Bladlusene, de 

spreder dem rundt til andre Dele af deres Værtplante 

eller bærer dem endog til nye Planter, eller de murer 

ligefrem Jordvægge op omkring dem, saa de kommer 

til at sidde i de saakaldte Bladlusstalde. Nogle Myrer 

er særlige Specialister paa Rodlusenes Omraade; det 

gælder f. Eks. Lasius flavus, der fører et helt under- 

jordisk Liv og næsten udelukkende lever af Rodlusenes 

Ekskrementer; den laver Gange frem til Rodluskolo- 

nierne, men nøjes ikke med at hente Føde der, den 

tager ogsaa Bladlus med hjem og laver paa Rødderne 

i den umiddelbare Nærhed af Boet kunstige Kolonier, 

der af den Grund ofte huser flere Arter imellem hin- 

anden. 

Disse Rodlusdyrkere ofrer ikke blot Tid paa de pro- 

ducerende Bladlus, men ogsaa paa deres Vinteræg, 

som de flytter rundt med i Tuen til de bedst mulige 

Kaar paa samme Maade, som de behandler deres egen 

Yngel. Nogle af de Bladlusarter, det her drejer sig 

om, er kommet saa langt i deres Afhængighed af My- 
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rerne, at de ikke mere er i Stand til at forstøve Ek- 

skrementerne, men kun til at afgive dem i Draabeform. 

Det ser ud som om Myrerne er i Stand til at faa 

Bladlusene til at afgive mere Honning end normalt 

ved at beføle dem med Palperne paa en særlig Maade. 

Ogsaa hos visse Lycaena-Larver (Sommerfugle) 

henter Myrerne Sukkersaft, det er dog ikke deres 

Ekskrementer, men Legemsvædske, der træder frem af 

en kort Tværspalte. paa Rygsiden af 3-sidste Led, nær 

ved Bagranden. Ogsaa her strækker Myrernes Pleje 

sig ud over den nydende Periode, idet de bærer de 

fuldvoksne Larver til Tuen, hvor de forpupper sig un- 

der Myrernes Beskyttelse. Som Eksempel hos frem- 

mede Myrer paa særlig Specialisering ved Udnyttelsen 

af sukkerholdige Plantesafter kan man nævne Hon- 

ningmyrerne (Myrmecocystus), hvor nogle af Arbej- 

derne udnyttes som levende Honningkrukker, hvis Ind- 

hold kommer alle Tuens Beboere til Gavn i Løbet af 

den næringsfattige Aarstid. 

Mange Myrer, ogsaa her i Landet, interesserer sig 

yderligere for de olieholdige Elaiosomer paa mange 

Frø, fra Planter, der hår Myrespredning, og ogsaa 

denne Tilbøjelighed har opnaaet en speciel Udvikling 

hos nogle Myrer, der ikke nøjes med Elaiosomerne, 

men som udnytter hele Frøet og tillige andre Frø, der 

bliver knust og fortæret. Disse granivore Arter findes i 

varmere Strøg end vore, og Frøene, der ofte oplagres 

1 særlige Kamre, benyttes ikke mindst i den nærings- 

fattige Del af Aaret. Blandt de granivore Slægter er 

der særlig Grund til at nævne Pheidole, hvor den 

danske Art dog danner en Undtagelse (se denne). 
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Endelig er der Tropernes Svampedyrkere, Slægten 

Atta, som ikke har noget Sidestykke i den danske 

Fauna. 

Larverne faar først og fremmest flydende Næring, 

som Arbejderne brækker op og lader falde paa deres 

Mund; men Larverne til en Del Former er dog tillige 

i Stand til at tage fast Føde til sig, bestaaende af smaa 

døde Insekter eller Stumper af større, som Arbejderne 

anbringer paa deres flade Bugside. 

" Sværmning. 

Hos de fleste Myrer med vingede Forplantningsdyr 

foregaar Parringen under eller efter Sværmningen, den 

saakaldte Bryllupsflugt, og den Dag, hvor denne finder 

Sted, er en meget stor Dag for Myrerne; allerede 

flere Dage i Forvejen begynder der en Tilstand af 

Ophidselse, som ikke blot griber de unge Forplant- 

ningsindivider, men ogsaa Arbejderne, der nedsætter 

det sædvanlige Redearbejde, ogsaa Fødeoptagelsen, til 

et Minimum; de unge Hanner og Hunner løber rundt 

paa Jorden og paa de nærmeste Planter med vibre- 

rende Vinger, men Arbejderne vimser til Stadighed 

rundt omkring dem, og saa snart en er kommet for 

langt bort, bliver den indfanget og bragt tilbage, om 

fornødent med Magt. 

Naar alt er parat til Bryllupsflugtens Begyndelse, 

letter de unge Vingedyr oftest fra fremspringende Punk- 

ter i Nærheden af Reden; de letter dog ikke samtidig, 

men lidt efter lidt. Det er langt fra hos alle Arter, at 

Hanner og Hunner i samme Tue er rede til Bryllups- 

flugten paa samme Dag, og derved formindskes jo i høj 
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Grad Muligheden for Indavl, Parring mellem Søskende 

fra samme Rede, men selv hvor de flyver paa samme 

Dag, letter de hyppigst til forskellig Tid, Hannerne som 

Regel lidt før Hunnerne. 

Hos mange (f. Eks. Lasius-Arter) slutter de unge 

Vingedyr sig under Flugten sammen i Sværme, der 

undertiden kan blive meget tætte og store; de ligner 

bølgende Røgskyer og de har en særlig Tilbøjelighed 

til at samle sig omkring fritstaaende Genstande som 

f. Eks. Trætoppe og Kirketaarne; hos andre Arter er 

Flugten derimod ganske kortvarig, og der er ingen 

Sværmdannelse (f. Eks. Formica-Arter). I Sværmene 

søger Hannerne at gribe Hunnerne og parre sig med 

dem, og dette lykkes ogsaa, hvor Hannerne som hos 

Lasius er saa smaa, at Hunnerne kan bære dem 

under Flugten, men hvor Hannerne som hos Myrmica 

er paa Størrelse med Hunnerne, bliver disse tynget 

saa stærkt, at Parret styrter til Jorden, hvor den egent- 

lige Parring finder Sted. Parringen varer kun Sekun- 

der, og Hunnerne er ofte villige til at parre sig med 

flere Hanner i Løbet af ganske kort Tid. Medens man 

saaledes ved ret god Besked med Parringsforholdene 

hos de sværmdannende Myrer, ved man næsten intet 

om Forholdene hos de Former, hvor det ene Køn er 

vingeløst. Hos den enkelte Art falder Bryllupsflugten 

gennemgaaende inden for en ganske bestemt Aarstid 

og paa et bestemt Tidspunkt af Døgnet, men lige fra 

om Foraaret til hen paa Efteraaret er der sværmende 

Arter, om Natten saavel som om Dagen. 

Med Parringen er Hannernes Mission endt, og de 

fører herefter kun en kortvarig Tilværelse; de er ikke 
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i Stand til at skaffe sig Føde, saa hvis de ikke falder 

som Offer for en Fugl eller et Rovinsekt, dør de en 

langsom Død af Udmattelse. 

Foruden denne Parring helt uden for Redeomraa- 

det, sker der hos mange Arter ogsaa Parring inden 

for dette paa Jorden i det nærmeste Nabolag eller 

endog i selve Reden; dette er Tilfældet baade, hvor 

Hunnerne er normalt vingede, og hvor de er uvingede, 

og disse Hunner optages derefter i det gamle Sam- 

fund; det er her, de hører til, for de har den rigtige 

Duft; anderledes gaar det, hvor en af de i det fri 

befrugtede Hunner søger Optagelse i en gammel Rede. 

Sandsynligheden for, at den skulde have Held til at 

finde tilbage til sin oprindelige Rede, hvor den altsaa 

har den rette Duft, er saa ringe, at man almindeligvis 

rolig kan regne med, at det ikke sker, og i saa Fald 

bliver den i de fleste Tilfælde dræbt af Arbejderne; 

herfra maa naturligvis undtages de Arter, hvor det er 

en Regel, at redefremmede Hunner af egen eller frem- 

med Art bliver optaget, men selv saadanne vil ofte 

møde Vanskeligheder. 

Kolonigrundlæggelse. 

Den unge nybefrugtede Hun har altsaa almindelig- 

vis Grundlæggelsen af en ny Koloni til Opgave. Den 

simpleste og sikkert den primitiveste Maade, som det 

kan gennemføres paa, er den selvstændige, hvor der 

ikke udefra modtages Hjælp af nogen Art. Denne Maade 

er vidt udbredt blandt Myrerne. 

Den unge Hun begynder med at kaste Vingerne, 

der brister tæt ved Roden paa et Sted, hvor Ribberne 
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har en Afbrydelse eller i hvert Fald et særlig tyndt 

Parti, men de brister vel at mærke kun paa befrug- 

tede Hunner; naar man i Tuerne træffer vingeløse, 

som Arbejdere virkende, ubefrugtede Hunner, saa har 

de mistet deres Vinger lidt efter lidt ved Slid og ikke 

paa en Gang, og Hannerne, som har det samme svage 

Parti, mister aldrig Vingerne, undtagen naar Arbejderne 

undtagelsesvis bider dem af.”). Man har set, hvorledes 

unge Hunner har bredt Vingerne ud paa Jorden og 

sat Benene paa dem, hvorefter de har hævet Forkrop- 

pen saa meget som muligt for at rykke dem af, men 

hvis de forhindres i denne Akt, vil Vingerne alligevel 

falde af i Løbet af ganske kort Tid, ja saa løst sidder 

de, at de ofte falder af paa gamle, tørrede Eksempla- 

rer i Samlinger blot ved den svage Luftning, der op- 

staar, naar man aabner Insektkasserne. 

Naar Hunnen har mistet sine Vinger, graver den 

sig ned i Jorden, eller søger ind i Hulrum i Træ eller 

Bark, og her danner den sig en Hule af passende 

Størrelse og omhyggeligt afspærret fra Omverdenen. 

Efter kortere eller længere Tids Forløb lægger den et 

mindre Antal Æg, og de Larver, der kommer. ud af 

disse, plejer og opføder den med stor Omhu, ligesom 

den ogsaa giver den fornødne Hjælp ved Forpupning 

og Klækning. Først naar de unge Arbejdermyrer, der 

oftest er meget smaa i Forhold til Artens normale Ar- 

bejdere, kommer frem, ophører Hunnen som Regel 

med at udføre almindeligt Redearbejde. 

Under alt dette har Hunnen siddet indemuret i sin 

1) Det er ogsaa iagttaget, at Arbejdere har bidt Vingerne af 

vingede Bladlus. 
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Celle, isoleret fra Omverdenen, den har altsaa ikke 

været i Stand til at optage Føde af nogen Art (ud 

over, at den kan æde af sine egne Æg og Larver), 

og alligevel har den kunnet opføde et ganske vist lille 

Kuld Arbejdere. De Hovedkilder, som Dyret har at 

tage af, er rimeligvis den unge Huns særdeles rige 

Forsyning af Fedtvæv samt de Stoffer, der frigøres ved 

den veludviklede Vingemuskulaturs Nedbrydning, men 

paa den anden Side kender man Tilfælde, hvor Hun- 

ner for anden Gang er begyndt en Kolonidannelse, 

hvor de med andre Ord ikke har haft de nævnte Energi- 

kilder at øse af. Den Føde, disse første Larver faar, 

er sandsynligvis af dobbelt Karakter, omend af samme 

Oprindelse, Moderens Legeme; man ved med Sikker- 

hed, at Moderen til Tider æder af sine egne Æg for 

at kunne fodre Larverne med den derved opstaaede 

Næringsmasse, men man mener, at Sekret fra Spyt- 

kirtlerne, der tager voldsomt til i Vækst i denne Pe- 

riode, ligeledes udgør en væsentlig Del. 

Som en Varietet af selvstændig Kolonidannelse kan 

det betegnes, at flere Hunner af samme Art slaar sig 

sammen om Dannelsen af en enkelt Koloni. Disse Hun- 

ner kommer storartet ud af det med hinanden, saa 

længe der ingen Arbejdere er, men saa snart disse be- 

gynder at klækkes, opstaar der vist nok altid Strid imel- 

lem dem, og den er først afsluttet, naar alle er døde 

med Undtagelse af en, den vordende Stats Herskerinde. 

Det er imidlertid langt fra alle Myrehunner, der er 

i Stand til at grunde nye Kolonier uden Hjælp ude- 

fra, og alt efter denne Hjælps Art skelner man mellem 

4 Typer af uselvstændig Kolonidannelse. 
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1. Den ,,uselvstændige" Hun slutter sig under Bryl- 

lupsflugten til en Hun af en ,selvstændig" Art, de 

danner Hule i Fællesskab, og senere faar den ,selv- 

stændige" Lov til foruden sine egne at opdrætte ogsaa 

den ,,uselvstændige"s Larver; dette Forhold kendes 

blandt andet fra Strongylognathus testaceus, der 

lever sammen med Tetramorium caespitum, og hvor 

der paa denne Maade opstaar blandede Kolonier, Alli- 

ancekolonier, og hos Formica sanguinea, der dog 

dræber sin Hjælpemyrehun, Formica fusca, saa snart 

der er kommet tilstrækkelig mange Arbejdere. 

2. Den , uselvstændige" Hun bliver ved Bryllups- 
flugten fundet af omstrejfende Arbejdere, der er af 

samme Årt, men af tilfældig Koloni, og som herefter 

slutter sig til Hunnen og overtager Yngelplejen og an- 

det forefaldende Arbejde i Reden. Denne Metode er 

iagttaget hos den røde Skovmyre (Formica rufa). 

3. Den ,uselvstændige" Hun trænger ind i en 

Hjælpemyrekoloni, hvor den bliver adopteret. Hjælpe- 

myrerne kan i Forvejen være uden Hun, men hvis de 

har en, bliver den dræbt, enten af den fremmede eller 

af sine egne Arbejdere. Der opstaar herved en blandet 

Koloni, Adoptionskoloni, men da der kun er Hun af den 

ene Årt, er det kun et Spørgsmaal om Tid, hvornaar 

den bliver ren. Dette Forhold er ret udbredt, saaledes 

benyttes Formica fusca som Hjælpemyre baade af 

Formica truncorum, sanguinea og rufa, og Lasius 

fuliginosus benytter Lasius mixtus. Hos Formica 

sanguinea er den, blandede Koloni dog permanent 

og ikke blot et temporært Fænomen, idet den holder 
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sin artsfremmede Arbejderbestand vedlige ved Rov af 

Pupper i andre Hjælpemyrekolonier. 

4. Den ,uselvstændige" Hun trænger ind i en lille 
Koloni af sin Hjælpemyreart, hvor den røver nogle 

Pupper, som den klækker, eller den simpelt hen for- 

jager eller dræber alle Imagines i Hjælpekolonien, hvor- 

efter den tager baade Yngel og Rede i Besiddelse. 

Dette er iagttaget hos Formica sanguinea, der slaar 

sig ned hos Formica fusca, og hos Harpagoxenus, 

der holder til hos Leptothorax. 

Endelig kan nye Kolonier opstaa ved Deling af 

gamle, hvor Forbindelsen mellem Døtrekolonier bliver 

afbrudt i tilstrækkelig lang Tid til at gøre Indbyggerne 

redefremmede og dermed fjendtlige for hinanden. Dette 

Forhold kendes hos den røde Skovmyre, hvor det 

vist nok er meget hyppigt, men det er sikkert udbredt 

hos mange andre Former, hvor det er almindeligt, at 

der opstaar Døtrekolonier. 

Mwyretuer. 

Som andre statdannende Dyr indretter ogsaa My- 

rerne sig Boliger, der er det samlende Midtpunkt for 

Samfundet, det er her, at Hunnen eller Dronningen 

findes, og det er her, at al Yngelen opdrættes. Disse 

Myreboer er imidlertid højst forskellige, ikke blot fra 

Art til Art, men ogsaa fra Samfund til Samfund inden 

for den samme Art. Man kan regne med, at i hvert 

Fald to selvstændige Faktorer spiller ind. 

1. Artens specifike Byggeinstinkt, som er det kon- 

servative Element i Bebygningen. 

2. Den Plasticitet, hvormed Myrerne er i Stand til 
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at modificere deres medfødte Byggestil efter: de for 

Haanden værende Forhold; det er den, der betinger 

Variationerne. 

Det første skaber Redetyperne, det andet udvisker 

dem, saa de undertiden kan være vanskelige at be- 

stemme. 

Jordreden er en af de aller almindeligste Rede- 

typer; den bestaar i sin primitiveste Udvikling (Pone- 

rinae) blot af simple Gange, der ligger tæt under 

Overfladen, men som Regel gaar de længere i Dybden 

og er hist og her udvidet til Kamre, og deres Tal og 

Tæthed vokser saa meget, at de udgør en Labyrint 

med talrige Forbindelsesgange. Kamrenes vigtigste Op- 

gave er at huse Yngelen, og ogsaa Hunnen opholder 

sig hos de fleste Arter fortrinsvis i et af dem, men 

desuden kan de have forskellige andre Opgaver, sva- 

rende til den enkelte Arts Livsvaner, de kan være 

Forraadskamre til Opbevaring af Frø eller Honning- 

myrens levende Honningkrukker, de kan tjene til Svampe- 

haver for de særlige Svampedyrkere, eller de kan være 

veritable Køkkenmøddinger, hvor alskens Affald bliver 

kastet hen. | 

Selve Reden, Boligen, er uden Sammenligning det 

centrale i hele Bygningskomplekset, men derfra udgaar 

der, især hos Arter, der fører en underjordisk Levevis, 

ofte Gangsystemer, der kan være meget lange og for- 

grenede, og som baade kan være overfladiske og me- 

get dybtgaaende; de fører i mange Tilfælde hen til 

Kolonier af Rodlus af forskellig Art, som staar under 

Myrernes Protektion, undertiden tjener de til Forbin- 

delse mellem Døtrekolonier. Jordreden er imidlertid 
3? 
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langt fra altid udelukkende underjordisk, men kan staa 

i Forbindelse med overjordiske Anlæg af forskellig 

Art; man kan efter Karakteren af disse skelne mellem. 

fire Slags Jordreder, men man finder ikke sjældent 

Boer, der er en Kombination af flere af dem. 

1. Rent underjordiske Reder, som de er omtalt 

ovenfor. Denne Type er ikke almindelig, den forekom- 

mer typisk hos Ponera og mere lejlighedsvis hos for- 

skellige andre som f. Eks. flere Formica-Arter og 

Tetramorium. 

2. Kraterreder opstaar, hvor Myrerne anbringer al 

den udgravede Jord som Volde omkring Redeaabnin- 

gen. Det .er en Redetype, som vi herhjemme kun fin- 

der i det smaa, f. Eks. hos flere Myrmica-Årter, men 

som naar en langt større Udvikling under varmere 

Himmelstrøg, man har saaledes maalt Kratere, der har 

indeholdt 20—25 Liter Jord. 

3. Reder under Sten er overmaade almindelige og 

frembyder mange Fordele; de har saaledes et naturligt 

og solidt Tag, og dernæst bliver Stenen hurtig varm, 

naar Solen skinner paa den, og leder omgaaende Var- 

men videre til Reden; dette sidste er et meget vigtigt 

Punkt for Myrerne, der foretrækker 2—15 cm tykke 

Sten, som frembyder de bedste Varmereguleringsbetin- 

gelser. Saa længe Solen er mindre intens, vil man i 

disse Reder finde Myrer og Yngel umiddelbart under 

Stenen, men bliver Solen for kraftig og dermed Heden 

for voldsom, eller forsvinder Solen helt, saa Loftetagen 

udsættes for Afkøling, saa trækker de ned i dybere 

Regioner, hvor Temperaturen er mere konstant. 

4. Hvor der ingen Sten er, saa der ikke kan op- 
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naas Varmeopsparing paa denne Maade, er mange År- 

ter, ikke mindst af Slægten Lasius, tilbøjelig til at 

bygge Jordkupler over den underjordiske Rede med 

den for Haanden værende Plantevækst som naturlig 

Afstivning. Disse Reder findes paa fugtigt Terræn, 

f. Eks. paa Enge, men ogsaa paa andre Steder, hvor 

kraftig Vegetation forhindrer Solen i for Alvor at trænge 

ned til Jordoverfladen; det er saaledes et ret alminde- 

ligt Fænomen paa Lyngheder (Lasius niger). Disse 

Kupler ombygges til Stadighed, især efter Regn, Lof- 

tet hæves eller sænkes, der bygges til Siderne, eller 

der foretages almindelige Reparationer, og deres Be- 

liggenhed og Opbygning er saadan, at de udnytter Sol- 

varmen saa meget som muligt. Hos nogle Arter (Ta- 

pinoma erraticum) bestaar Bygningen kun af Kup- 

len, hvorimod Rummet hos andre (f. Eks. Lasius ni- 

ger) gennemsættes af Skillevægge, der gør Indholdet 

til en mangekamret Labyrint. Saa snart Forholdene til- 

lader det, anbringer Myrerne deres Yngel tæt under 

Kuplens Tag, enten i Kamrene eller paa Vegetationen. 

Hos Lasius flavus, den gule Engmyre, finder 

man en særlig Form for Jordtuer, der er massive, og 

hvor Reden er anlagt i selve Tuen. Hvorledes disse 

Tuer, der kan opnaa en betydelig Størrelse, dannes, 

er noget, der i høj Grad trænger til nærmere Under- 

søgelse; da de først og fremmest findes paa fugtige 

Enge, der i Foraarstiden ofte staar under Vand, kan 

man dog i hvert Fald sige, at det er en for Arten 

højst gunstig Byggeskik, der gør, at ikke blot selve 

Reden holdes paa det tørre, men ogsaa mange af de 

Bladluskolonier, der findes paa Rødderne af Græsvege- 
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tationen, og som er af absolut vital Betydning for disse 

Myrer (se Fig. paa Side 3 og Fig. 85). 

Rederne kaldes for kombinerede, naar de bestaar 

af en underjordisk Jordrede, der er forbundet med et 

overjordisk Redeanlæg af et andet Materiale, næsten 

altid af plantisk Oprindelse. Disse Reder findes hos de 

højerestaaende Formica-Arter (Formica med Und- 

tagelse af Underslægten Serviformica). Disse Myre- 

tuer (Fig. 95), der ofte er vældige Kupler, er bygget af 

Grannaale og andre Plantestumper, alt efter hvor Reden 

er beliggende, og sammenblandet med Jord, der brugt 

som Mørtel giver det hele en vis Fasthed. Det underjor- 

diske Gangsystem fortsætter sig i den overjordiske Tue 

og munder ud i et Antal Aabninger, som periodisk er 

lukkede, først og fremmest om Natten og om Vinteren, 

og af hvilke den nærmest Toppen er særlig stor. Tue- 

bygningen er ogsaa her et Middel i Hænderne paa 

dens Beboere til at forøge Varmetilførselen med. Tuerne 

kan blive meget store, men de overskrider aldrig en 

vis Størrelse, for naar Tuen har naaet denne Maksi- 

malstørrelse, er samtidig alle Ulemperne vokset meget 

stærkt, f. Eks. kan det store Kompleks ikke mere blive 

ordentligt udluftet, saa Skimmel og andre skadelige 

Organismer har alt for let ved at vinde Indpas. Det Be- 

folkningsoverskud, der kommer efter den Tid, er derfor 

henvist til at lave Døtrekolonier, der ofte i lange Tider 

kan staa i stadig Forbindelse med den gamle Koloni. 

Ikke faa anbringer deres Reder i Ved, levende eller 

dødt (Fig. 76). Saadanne Træreder naar f. Eks. en meget 

høj Udvikling hos Camponotus (se disse), hvor de 

fortrinsvis udgnaves i det bløde Sommerved, medens 
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det haardere Ved bliver tilbage som Vægge, kun hist 

og her gennemgnavet af Huller, saa Myrerne kan komme 

fra det ene System til det andet. 

Myrerne gnaver imidlertid ikke altid deres Gang- 

systemer ud af det uberørte Træ; flere Arter benytter 

sig af Hulrum, der allerede er til Stede; det gælder 

f. Eks. Dolichoderus quadripunctatus, der for- 

trinsvis lever i Hulrum i Grene af Nøddetræ. 

Nogle Myrer bygger deres Redelabyrint op af en 

særlig Kartonmasse, som f. Eks. Træmel og Træfaser, 

der bliver sammenæltet med Spyt fra særlige Kirtler, 

Kindbakkekirtlerne, og som ofte yderligere bliver tilsat 

Jord. Disse Reder, der ofte udfylder Hulrum, der helt 

eller delvis har været til Stede 1 Forvejen, varierer 

meget baade i Farve og Styrke fra Art til Art, baade 

paa Grund af det forskellige Materiale, der har været 

anvendt, og paa Grund af Arternes forskellige Teknik. 

Denne Redetype er særlig kendt fra Lasius fuligi- 

nosus, hvor Væggene som Regel er overtrukket med 

Svampen Septosporium myrmecophilum's fine 

Mycelie (Fig. 82); kun denne Svamp forekommer i 

fuliginosus-Rederne, og den findes ikke uden for 

disse; man formoder derfor, at der er et gensidigt Af- 

hængighedsforhold mellem de to Organismer, at Svam- 

pen tjener Myren til Næring, samtidig med, at den gør 

Gavn ved at stive de skrøbelige Vægge af; Svampen 

paa sin Side faar Næringssubstrat og bliver tillige ført 

fra Rede til Rede, hver Gang der bygges en ny. 

Der er her kun taget Hensyn til de Former af 

Redebygning, der forekommer under vore Breddegrader, 

og ikke til den store Variation, der findes i Troperne. 
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Ganske særlige Forhold knytter sig til de forskel- 

lige Tyvemyrers og Gæstemyrers Reder, som er an- 

lagt i Værternes Tuer; det gælder blandt andet Sole- 

nopsis og Formicoxenus (se disse). Hvor der som 

hos Formica sanguinea holdes Slaver, bliver Re- 

den næsten altid som normalt hos Slavemyren, idet 

den slaveholdende Art almindeligvis ikke beskæftiger 

sig med Redebygningen. 

Som Regel er Myrerne stationære, men undertiden 

foretager de Vandringer, der strækker sig over læn- 

gere Tidsrum, hvor de forlader den hjemlige Rede og 

overnatter paa Feltfod i mere tilfældige Hulrum; dette 

er en regelmæssig Foreteelse hos Tropernes Vandre- 

myrer (Dorylus), hvorimod det herhjemme kun fore- 

kommer undtagelsesvis og nødtvungent, det er saaledes 

iagttaget, at Formica exsecta er udvandret af sin 

Tue og først flere Dage senere igen har fundet et pas- 

sende Sted for det fremtidige Hjem. 

Et Myrebo kan udmærket skifte Ejer, endda flere 

Gange, saa det absolut ikke kan siges at være karak- 

teristisk for sin nuværende Art. Man har saaledes Ek- 

sempel paa, at Lasius flavus er blevet fordrevet af 

Formica pratensis, men at denne efter nogen Tids 

Forløb igen har forladt den erobrede Rede, der saa blev 

overtaget af Tetramorium caespitum, Ejerskifter, 

der hver Gang har foranlediget betydelige Ombygninger, 

saa Slutresultatet i høj Grad blev blandet. 

Inden for dansk Fauna er der en enkelt Art, For- 

mica sanguinea, der har to Reder, en Vinterrede, 

der er velisoleret, saa store udendørs Temperatursving- 

ninger ikke kan mærkes, og som benyttes om Vinteren 
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og undertiden tillige om Sommeren, hvis Varmen skulde 

blive for voldsom, samt en Sommerrede, som Solvar- 

men hurtigt kan komme til at virke paa, og som benyttes 

den øvrige Tid af Aaret. 

Som nævnt har Myrerne ofte lange underjordiske 

Gangsystemer fra Reden og ud til de Steder, hvor de 

faar deres Føde, f. Eks. til Rodluskolonier, men disse 

Gange kan ikke sjældent ligge meget overfladisk, saa 

de paa større eller mindre Strækninger mangler Loft 

og bliver til aabne Render, ja i mange Tilfælde ligger 

disse Myreveje helt frit og er for Menneskeøjet ofte 

kun at erkende ved den stadige Strøm af Myrer, der 

slavisk følger dem, selv om de, hvad der ofte er Til- 

fældet, kun er ganske faa Millimeter brede. Myrevejene 

findes ikke blot paa Jorden, men ogsaa op ad Byg- 

ninger og Planter, ja overalt hvor Myrerne færdes re- 

gelmæssigt; de frembyder store Fordele for Myrerne, 

der her er befriet for alle Orienteringsvanskeligheder, 

ligesom ogsaa alle generende Ujævnheder efterhaanden 

er blevet fjernet, hvad der i høj Grad letter Passagen, 

ikke mindst hvor det drejer sig om Transport af større 

Bytte. 

Myregæster. 

Som det allerede er nævnt, er der et snævert Sam- 

arbejde mellem Myrer og Bladlus til begges Gavn, den 

ene faar sin Kost og den anden Beskyttelse; tillige er 

visse Myrer i høj Grad afhængige af andre, ikke blot 

under deres Kolon'dannelse, men ogsaa senere i Livet. 

Men desforuden er der et meget stort Antal Dyr, som 

er afhængige af Myrerne, og som i hvert Fald lever 

en Del af deres Tid i Myreboerne. Fordi et Dyr lever 
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1 en Myretue, behøver det imidlertid ikke at være til 

Gavn for Myrerne, ja mange af disse saakaldte Myr- 

mecofiler er direkte skadelige for Myrerne og ikke 

faa bliver angrebet, naar Myrerne har Lejlighed der- 

til. Selv om det langt fra gælder alle Myrmecofiler, 

saa er det dog paafaldende, at saa mange af dem har 

stor Lighed med Myrerne, og dette har i Tidens Løb 

givet Anledning til mange Betragtninger; saaledes har 

man tænkt sig, at: Myrerne paa Grund af Ligheden i 

Skyndingen skulde forveksle dem med Redefæller, 

men denne Tankegang turde dog kunne afvises som 

urimelig, thi for det første spiller Synet ingen Rolle 

inde i Tuemørket, og dermed er Udseendet paa For- 

haand ligegyldigt, og for det andet er de Forskelle, 

der for. et Menneskeøje er meget smaa, kæmpestore 

for et saa lille Dyr som en Myre, saa Lighedspunk- 

terne bliver meget smaa, naar de bliver sat ned til det 

iagttagende Væsens Sftørrelsesforhold. Noget andet er, 

at Dyrenes Lighed med Myrer kan være af Betyd- 

ning ved den naturlige Selektion uden for Tuen, hvor 

de har Fjender af meget større Legeme, Fjender, som 

æder Smaainsekter i Flæng, men som maaske ikke 

alle sætter lige stor Pris paa Myrer eller frygter disses 

Masseoptræden. Mange af de Dyr, som Myrerne er indif- 

ferente overfor, er ganske smaa, og de skylder sikkert for 

en stor Del denne Lidenhed, at de faar Lov til at færdes 

uantastet rundt i Tuen. Naar Myrerne møder Myrme- 

cofiler, som de er direkte fjendtligt indstillede overfor, 

styrter de sig over dem ofte med stort Raseri, men 

de ubudne Gæster forstaar som Regel at klare sig, i 

Nødsfald ved at smutte bort; de søger dog navnlig 
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saa vidt muligt at undgaa disse Møder, som Regel 

holder de sig skjult i Nærheden af Redeindgangene 

eller i fjerne Kroge, eller de omgiver sig ligefrem med 

jordvolde; først naar det ved Nattetid bliver køligere, og 

de varmekrævende Myrer bliver sløvere, vover de sig 

frem, først: nu tør de almindeligvis nærme sig Myrerne, 

for at stjæle deres Yngel eller undertiden endog over- 

falde dem selv. 

Man kan dele Myrmecofilerne efter Myrernes Ind- 

stilling over for dem i følgende Grupper, der dog ikke 

er skarpt adskilte fra hinanden, men forbundne ved 

talrige Overgangsfænomener: 

1. Trofobionter (Nyttedyr). Det er den eneste 

Gruppe, som Myrerne er aktivt indstillede overfor. Til 

den hører Bladlus, Skjoldlus og Lycaena-Larver, hvis 

Udskillelser tjener Myrerne til Føde. Ved Trofobiose 

er Nyttevirkningen gensidig. 

2. Symfiler (ægte Gæster). Det venskabelige For- 

hold, som Myrerne staar i. til disse Gæster, skyldes de 

Stoffer, som de udskiller fra forskellige Kirtler; My- 

rerne er meget ivrige herefter, de bliver ligefrem for- 

faldne til dem, som Mennesker til Opium, og det be- 

tyder givet Forfald i en Tue, hvis der er for mange 

Symfiler; de plejes og fodres med stor Omhu af deres 

Værter, undertiden paa Bekostning af Tuens egen Yngel, 

hvor den overlevende Part ofte viser Tegn til Degenera- 

tionsfænomener som f. Eks. Udvikling af Pseudogyner. 

Blandt Symfilerne kan eksempelvis nævnes Rovbillerne 

Lomechusa og Atemeles og Køllebillen Claviger. 

3. Synøker (taalte Gæster). De fleste Myrmeco- 

filer hører til denne Gruppe; det er Dyr, som Myrerne 
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ikke viser nogen Interesse, og som trods deres relativ 

store Antal spiller en forholdsvis ringe Rolle i Myre- 

staten. De lever som Regel af Redeaffald, Tuestof, 

døde Myrer eller Mider, men en Del lever ogsaa af 

Myrernes søde Føde, som de undertiden ligefrem snap- 

per ud af Munden paa Myrerne, naar de fodrer hin- 

anden; enkelte lever dog af Værtens Æg og Larver. 

4. Synektrer (fjendtligt forfulgte Gæster). Det er 

Dyr, som Myrerne er afgjort fjendtligt indstillede overfor, 

som de med alle Midler søger at blive kvit; det er Rov- 

dyr, der efterstræber Myrerne eller deres Yngel. Til 

denne Gruppe hører først og fremmest mange Rovbiller, 

frern for alt Arter af Slægten Zyras (Myrmedonia). 

5. Parasiter. Hertil hører Mider (Gammasider), 
forskellige Insekter samt nogle Rundorme; de første er 

Ektoparasiter, de sidste Entoparasiter, medens Insek- 

terne hører til begge Grupper.)). 

Økonomisk Betydning. 

At give et virkeligt Skøn over Myrernes økono- 

miske Betydning er vanskeligt, men der er uden Tvivl 

baade Poster med Plus og med Minus paa deres Regn- 

skab. Den mest betydningsfulde Skade, de gør her i 

Landet, er sikkert den Bistand, de yder Bladlusene, 

hvis Skade for Land- og Havebrug derved forøges; 

som Skadedyr i Huse er de ogsaa almindelige, men 

kun 1 forholdsvis faa Tilfælde er den Fortræd, de gør 

her, af virkelig stor Betydning, og saa skyldes den kun 

sjældent nogen af vore egne Myrer, men udenlandske Gæ- 

ster, som Regel Faraomyren (se denne). Noget andet er, 

1) En samlet Liste over Myrmecofiler findes bag i Bogen. 
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at Myrerne baade indendørs og ude kan være ganske 

overordentlig generende, baade ved deres Vrimmel og 

ved deres Graven i Jorden, og ikke mindst ved deres 

Snagen i vore Fødevarer; heller ikke Myrmica-Arter- 

nes Stik er nogen Behagelighed, naar man vil tage et 

Hvil i Græsplænen.”). 

Blandt de for Mennesket nyttige Ting i Myrernes 

Liv og Færden maa først og fremmest nævnes den 

Indflydelse, som den røde Skovmyre og før øvrigt og- 

saa dens nærmeste Slægtninge har paa Skovens Be- 

stand af direkte skadelige Insekter som Sommerfugle- 

larver og mange andre; selv om Skovmyren for en 

meget væsentlig Del lever af Bladlushonning. saa har 

det dog vist sig under Angreb af f. Eks. Fyrreuglen, 

at Larveangrebene i de Træer, der stod i Nærheden 

af Myretuerne, var betydelig ringere end i de Træer, 

der voksede længere borte; ved Undersøgelser i Tysk- 

land har man gjort Optællinger over de Fyrreuglelar- 

ver, som Skovmyrerne i et bestemt Tidsrum slæbte til 

Reden, og det var meget store Tal, man kom til; noget 

andet er, at Skovmyrens Føde sikkert i høj Grad vari- 

erer efter Aarstiden, saa den til andre Tider langt over- 

vejende er Bladlushonning.?). 

Myrernes Familie, Formicidae, er delt i 5 Under- 

familier, af hvilke de tre, Ponerinae, Myrmecinae 

1) Angaaende Bekæmpelse se Zacher 1927 og Stitz 1939. 

2) Til Studiet af mange Enkeltheder i Myrernes Liv er det 

ønskværdigt eller ligefrem nødvendigt at have dem gaaende i kun- 

stige Reder, hvor Glasvægge letter Iagttagelse, Der er i Tidens Løb 

konstrueret mange af den Slags Reder, som man vil kunne læse 

videre om i flere af de i Litteraturlisten anførte Arbejder, bl. a. 

i Escherich 1917 og Stitz 1939. 

ØJET ge DER SETS RES PERS 

rene 

uanmnbsnede 

sr snensikkenenmsennnsenseene 

armen 

er mg rt RR SR Re mg se 



46 

og Formicinae, med Sikkerhed forekommer her i 

Landet, men ogsaa for den fjerdes Vedkommende, Do- 

lichoderinae, vil vi højst sandsynligt kunne finde Re- 

præsentanter herhjemme. Den femte Underfamilie, der 

omfatter Tropernes Vandremyrer, Dorylinae, har der- 

imod ingen Muligheder for at leve paa vore Bredde- 

grader, heller ikke i Varmehuse. 

Nøgle til Underfamilie. 

1 'Stlken ”2-leddet 527 es 20 2, Myrmicinae (Side 523% 
Stilken bestaar kun SELE ENE SEN SER SR » 

2. 1. Bagkropsled mere eller mindre tydeligt adskilt fra 
det efterfølgende ved en Indsnøring (Fig. 18). Smaa In- 
enderne UN Tr EDEN SE 1. Ponerinae (Side 46). 
2. Bagkropsled er tydeligt som normalt kikkertformet 
indskudt 1 1., saa der ikke fremkommer nogen Indsnø- 
ink mellem ide Ho Bed BSN SSR S SENER ISS ERR <g 

3. Mundskjoldet strækker sig op mellem Pandelisternes For- 
parti. Bagkroppen med 4, hos Hannerne 5, fra Over- 
siden” synlige Led ss AS 2 Dolichoderinae (Side 103). 
Mundskjoldet er ikke forlænget op mellem Pandelisterne. 
Bagkroppen med 5, hos Hannerne 6, fra Oversiden syn- 
las ad Fis SR ore 3. Formicinae (Side 110). 

1. Ponerinae Lepeletier. 

Denne Underfamilie betragtes almindeligvis som 

den ældste og primitiveste, baade hvad angaar Legems- 

bygning og Levevis. Det er en Gruppe, der især hører 

hjemme i Troperne, og som her i Landet kun er re- 

præsenteret ved en enkelt Slægt. 

1. Ponéra Latr. 

Den danske Repræsentant for denne Slægt er lille, 

højst 4 mm lang; den har kun en Stilkknude, men 

1. Bagkropsled er svagt afsnøret fra de efterfølgende 

Led. 



47 

Q og $: Hovedet (Fig. 19) er fremadrettet, det 

er firkantet, lidt længere end bredt, med parallelle, 

ganske svagt rundede Sider, der mødes med den næsten 

retliniede, højst ganske ubetydeligt indbuede Bagrand i 

ret kort afrundede Baghjørner. Pandelisterne er kraf- 

tige, fortil fortykkede og noget fremhvælvede, Pande- 

furen er ganske fin, og Pandefelt mang- 

ler. Øjnene, der sidder tæt bag Kind- O 

bakkeroden, er smaa, hos Hunnerne højst 

med 150 Facetter, hos Arbejderne kun 

med ganske enkelte, ja der findes helt 

blinde Individer imellem; Oceller mang- KO 
ler hos Arbejderne, men findes hos Hun- Fig. 17. PO- 

nerne. Mundskjoldet er kort og bredt, nera coarc- 

bagtil delvis dækket af Pandelisternes 3 "Ager sn 
forreste Del. Følehornene (Fig. 17) er Han. (Fra Stitz 

er 12-leddede; Skaftet er saa langt som vig. 
de 8-10 første Svøbeled tilsammen; Svøben er kølle- 

formet, første og sidste Led er omtrent dobbelt saa 

| lange som tykke, 

BARE pa fx mlgk. 2 alle de mellemlig- 

AREAS EA gende Led er tvær- 

brede. Kindbakker- 
Fig. 18. Ponera coarctata. Kroppen . 

i Profil. (Fra Stitz 1939). ne har 15-20 ulige 
store Tænder paa 

Skæreranden. Palperne er ganske smaa, Kæbepalperne 

har et eller 2 Led, medens Læbepalperne, der er noget 

længere, altid er toleddede. Kroppen (Fig. 18) er ret 

langstrakt, temmelig flad og set i Profil næsten ret- 

liniet. Bagkroppens første Led er noget afsnøret fra 

de efterfølgende, 2. Led er saa langt som 1., men lidt 
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bredere, og tilsammen udgør de mere end ”/; af hele 

Bagkroppens Længde; derefter følger 3 ganske korte 

Led; Bagranden er tilspidset og Gattet spalteformet 

og bagudrettet. Brod findes. Stridulationsorgan findes 

oftest; det er et Areal fortil paa Rygsiden af 2. Bag- 

kropsled, der er udstyret med meget fine Tværlister. 

Vingerne (Fig. 20) har to lukkede Cubitalceller og en 

oftest lukket Discoidalcelle; ergatoide Hunner forekom- 

mer, men kun sjældent. Dyrene er lysere eller mør- 

kere brunlige, Kropsvedhæng og Bagkropsspids cfte 

noget lysere. Punkturen er fin og tæt paa Hoved og 

Forkrop, undertiden næsten usynlig fin (hos Arbejderne 

tl punctatissima), medens Bagkroppen er helt eller 

næsten glat. Der er kun enkelte udstaaende Børster i 

den fine graahvide, tilliggende Grundbehaaring. Der er 

kun ringe Forskel paa de enkelte Arbejderes Udvik- 

ling, der er altsaa ikke nogen Polymorfi inden for denne 

Kaste; mest paafaldende er en ret ringe Variation i 

Facetøjnenes Størrelse. 

g: Hovedet (Fig. 19) er tværovalt, bredest over 

Øjnene. Pandelisterne er yderst svage, næppe synlige, 

kraftigst fortil lige bag Mundskjoldet. Sideøjnene er 

store og indeholder mange flere Facetter end hos Hun- 

nen; ogsaa OQOcellerne er større og mere dominerende. 

Mundskjoldet er relativt stort. Følehornene, der er fæ- 

stet frit paa Panden, har 13 Led; Skaftet er højst saa 

langt som de to efterfølgende Led tilsammen; Svøben 

er næppe tykkere ved Spidsen end ved Grunden, dens 

l. Led er saa langt som tykt, alle de efterfølgende 

langstrakte. Kindbakkerne er smaa, noget krummede 

og spidse. Stilkknuden er kraftigere end hos Hunnen, 
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den er forholdsvis tyk, bred og lav. Glinsende sort, 

Følehorn og Ben brune. Punkturen er meget fin. Der 

findes kun ret faa korte, skraat opstaaende Børster, 

og en tilliggende Grundbehaaring er meget svagt ud- 

viklet. Den her beskrevne Hantype er den almindelige 

inden for Slægten, men der findes ogsaa ergatoide 

Hanner, der er vingeløse og i det hele meget vanske- 

lige at kende fra Arbejderne. 

Larverne (Fig. 13 A) er forholdsvis store; de har en 

lang, slank, halsagtig Forkrop, men er meget tykkere 

bagtil; de er paa Ryggen forsynede med børstebærende 

Knuder og 4 Par kølleformede Udvækster. Munddelene 

er kraftige, især de stærkt kitiniserede Kindbakker. 

Larverne er paafaldende bevægelige i Sammenligning med 

med andre Myrelarver, og naar de bliver foruroliget, drejer de 

Halsen til alle Sider som for at forsvare sig. De bliver opfødt 

med fast, animalsk Næring. Pupperne ligger i en fast Kokon, som 

de unge Imagines er i Stand til at sønderrive uden Hjælp fra 

Arbejderne. 

Arterne danner som Regel kun smaa Samfund, hvor Arbej- 

derne ofte spiller en relativt meget ringe Rolle. 

Artsnøgler. 

S 
1. Kæbepalperne med kun et Led. Pandefuren tydelig til 

den midtstillede Ocel. I Forvingerne mødes Recurrens 
og Cubitus uden for Udspringet af 1. Cubitalribbe (Fig. 
SINDET LS ARE 57 SELEN SEN rar SE FEET "177 ale HØRESSE FRERERSEER l. punctatissima. 

Kæbepalperne 2-leddede. Pandefuren ikke tydelig tilden 
midtstillede Ocel (Fig. 19 D). I Forvingerne forenes Re- 
currens og Cubitus tæt ved Udspringet af 1. Cubital- 
BEDE ER SOE else rank krans toarctåta. 

g 
1. Kæbepalperne 2-leddede. Hovedets Skulptur forholds- 

vis: grov, derfor kun svag Glans 2. Alis coarctåta. 
Kæbepalperne med kun et Led. Hovedets Skulptur me- 
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get fin og aaben, næsten usynlig, derfor stærkt glin- 

Es RRS ERE RES dn der RER DERES SN ERR 7 1. punctatissima. 

19"Vinget; Tølehorn T3-leddede STS Son Bl coarciata. 
Uvinget (arbejderlignende). Følehorn 12-leddede..... 

1. punciatissima: 

gg r? punctatissima Roger. 2 og $: Pandefuren (Fig. 19 A) 

er som Regel veludviklet, hos Hunnerne er den tydelig til den 

midtstillede Bucis og hos Arbejderne, hvor den ikke sjældent er 

meget utydelig, kan den ofte er- 

kendes endnu længere bagtil paa 

Hovedet. Øjnene sidder forholdsvis 

langt fremme paa Hovedets Sider, 

Afstanden fra Kindbakkeroden er 

højst saa stor som Kindbakkernes 

basale Bredde. Kæbepalperne har 

kun et Led. 1. Bagkropsled er of- 

test tydeligt bredere end langt. Hun- 

nerne er næsten altid vingebærende; 

Vingerne er glasklare med lyse- 

brune Ribber og mere eller mindre 

tæt bestrøede med metalskinnende 

Skæl; 1 Forvingerne mødes Recur- 

7 rens og Cubitus uden for Udsprin- 

get af 1. Cubitalribbe (Fig. 20 A). 

Farven er gennemgaaende lysere 

eller mørkere brungul, og Kroppen 

er almindeligvis ikke eller dog kun 

lidt mørkere end Følehorn og Ben. 

Punkturen er, ogsaa paa Hovedet, 

: især hos Arbejderne meget fin og 
Fig. 19. Hoveder af Ponera. 

Å punctatissima-Arbejder, SG po g… Så & 

B punctatissima-Han, rften er derfor ganske glat og glin- 

C coarctata-Arbejder, sende. Længde af $ 3—3,8 mm, 

D coarctata-Hun, af Z 2,5-3 mm. 

E coarctata-Han. od til denne Art er ergatoid, 

usynlig uden stærkere Forstørrelse, 

(Fra Stitz 1939). og normale, vingede Hanner er ikke 
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iagttaget; 1 Habitus ligner den me- 

get Arbejderen, den er vingeløs, 

mangler OQOceller og har kun 12 Led 

i Følehornene; fra Arbejderen kan 

den dog kendes paa, at Øjnene 

(Fig. 19 B), der ogsaa her kun har 

ganske faa Facetter, sidder lidt læn- 

gere fra Kindbakkeroden, end Til- 

fældet gennemgaaende er hos disse, 

og paa de tydelige Genitalvedkæng. 

Den er rødgul og glinsende. Længde 

33, 50umn. 

I denne Arts Samfund er de 
vingede Hunner ofte talrigst, hyp- B 

pigere end de normale Arbejdere Fig. 20. A Forvinge af 
og de ergatoide Hanner; ret sjæl- Ponera punctatissima 
dent forekommer ergatoide Hunner B For- 
og gynækoide Arbejdere. Samfun- 
dene er ikke store, men tæller dog 
betydelig flere Individer end hos 
den efterfølgende Art, de kan komme k 
op. paa et Par Hundrede Stykker, omend et halvt Hundrede Individer 
er det almindeligste. Rederne er anlagt i Jorden under faste Gen- 
stande som Sten og Urtepotter, men findes tillige ofte i Bygninger af 
forskellig Art som Væksthuse, Bagerier og Beboelseshuse, hvor de 
f. Eks. kan være at finde under Gulvene. Den er livligere end 
efterfølgende Art og kan i Modsætning til denne træffes frit fremme 
om Dagen. Den er carnivor som alle Gruppens Arter. Vingede 
Hunner er taget i Juli — August. Kolonierne grundlægges temmelig 
sikkert selvstændigt. 

og Bagvinge af 

Ponera coarctata. (Fra 

Stitz 1939). 

Det er en Middelhavsform, der er udbredt i Italien og paa 
Balkanhalvøen, men som desuden forekommer spredt i Mellem- 
europa. Det er dog ikke overalt 1 Mellemeuropa, man kan træffe 
den paa Friland; hvor Klimaet er strengere, træffer man den kun 
1 Tilknytning til Mennesket, og det er under saadanne Forhold, 
at den er kendt her fra Landet, hvor den er taget flere Gange 
i København, i Botanisk Haves Væksthuse og i Bagerier. 

[P. coarctåta Latr. $ og Z: Pandefuren (Fig. 19 C og D) 

er ret kraftig, men er kun sjældent synlig længere bagud end 

Pandelisterne. Øjnene sidder forholdsvis langt tilbage paa Hovedets 

Sider, Afstanden fra Kindbakkeroden er mindst saa stor som Kind- 

4% 

i sonar alle he ER 
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bakkernes basale Bredde. Kæbepalperne er 2-leddede. 1. Bag- 

kropsled er kun lidt bredere end langt. Hunnerne er næsten altid 

vingebærende; de glasklare Vinger har kun et svagt brunligt An- 

strøg og lysebrune Ribber, og i Forvingerne forenes Recurrens 

og Cubitus tæt ved Udspringet af 1. Cubitalribbe (F;g. 20 B). Farven 

er meget forskellig, varierer fra næsten sort til rødliggul, endog 

blandt Individer fra samme Koloni; Ben og Følehorn er, undtagen 

hos de meget lyse Individer, tydeligt lysere end Kroppen. Hovedets 

og Forkroppens Skulptur er forholdsvis grov og tæt, saa den Glans, 

der fremkommer, kun er ret ringe. Længde af 92 3—4,5 mm, 

af $ 2,5—3 mm. j 

d svarer nøje til den under Slægten givne Beskrivelse. 

Længde 2,5—3,4 mm. 

Foruden normale Arbejdere, Hunner og Hanner finder man 
omend sjældent ergatoide Hunner og endnu sjældnere vingebærende 
Microgyner. Samfundene er som Regel ganske smaa, de tæller 
højst op til ca. 30 Individer, der kun synes at interessere sig lidt 
for hinanden. Rederne, der findes i Jorden, oftest under Sten, 
undertiden under Mos eller Træbark, er forholdsvis omspændende 
og synes ikke at være anlagt efter nogen bestemt Plan, dog fører 
der sædvanligvis snævre Gange dybt ned i Jorden. Det er ikke 
sjældent at træffe Arten inden for andre Myrers Redeomraade, 
til Tider anlægger de endog Reder paa disse Steder (Formica, 
Lasius og Myrmica). Den lever skjult og underjordisk og kom- 
mer ikke frem til Overfladen om Dagen, den er langsom i sine 
Bevægelser og lever overvejende af smaa Insekter, Mider o. l. 
Sværmetiden falder i August—September, og de nye Kolonier 
grundes selvstændigt. 

Arten hører først og fremmest til i Middelhavslandene, men 
findes tillige mere spredt gennem hele Mellemeuropa, i de nord- 
ligste Omraader knyttet til Væksthuse o. Il. I Danmark er den end- 
nu ikke iagttaget, men det kan forventes, at den før eller senere 
vil blive indslæbt i Gartnerier eller botaniske Haver, hvor den 
skulde have gode Betingelser i Væksthusene.)] 

2. Myrmicinae Lepeletier. 

De danske Repræsentanter er smaa eller mellem- 

store, de kendes let paa deres 2 Stilkknuder (Fig. 21). 

Hovedets Form og Pandelisterne varierer meget. Øjnene 
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er selv hos Arbejderne gennemgaaende ret godt udvik- 

lede og er oftest placeret nær Midten af Hovedets Si- 

der. Oceller mangler hos Arbejderne, men findes altid 

hos Hunner og Hanner. Mundskjoldet strækker sig op 

mellem Pandelisternes forreste Del. Følehornene vari- 

erer, de er dog inden for Arterne ret ens hos Hunner 

og Arbejdere; de er for de danske Slægters Vedkom- 

mende 10—12-leddede og langskaftede hos Hunner og 

Fig. 21. Myrmica laevinodis Nyl., Han. Kroppen i Profil. 

(Fra Stitz 1939). 

Arbejdere og 10—13-leddede og ofte med meget kort 

Skaft hos Hannerne. Kindbakkerne er oftest kraftige 

med tandet Skærerand, sjældnere seglformede, de er 

som Regel noget svagere hos Hannerne end hos de 

øvrige. Antallet af Palpeled svinger meget stærkt, Kæbe- 

palperne fra 2—6, Læbepalperne fra 1—4. Paa For- 

kroppen er Sømmene hos Arbejderne ofte utydelige, ja 

de kan helt forsvinde. Hos Hannerne til mange Slægter 

findes der Mayrske Furer (Fig. 7). Epinotum bærer 

oftest 2 bagudrettede Torne, der dog er meget svagt 

udviklede hos Hannerne. Stilken er 2-leddet og bestaar 

af Petiolus og Postpetiolus, der begge er knudeformede. 

Bagkroppen bestaar hos Hunner og Arbejdere af 4, 

hos Hanner af 5 synlige Led, af hvilke det forreste er 
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langt det største. Brod med Giftkirtel er oftest til Stede; 

Genitalvedhængene hos Hannen er som Regel veludvik- 

lede, helt eller delvis indtrækkelige; Cerci findes næsten 

altid. Paa Oversiden af 1. Bagkropsled findes der fortil 

hyppigt et Stridulationsapparat. Ben og Vinger er noget 

varierende. Farven holder sig næsten altid til brune eller 

gulbrune Toner, kun enkelte Former og en Del Hanner 

er næsten helt sorte. Skulptur og Behaaring varierer. 

Larverne er som Regel rigeligt forsynede med for- 

skelligt formede Børster, der tjener som Hefteredskaber. 

Skulptur og Behaaring varierer. 

Inden for en Del af Slægterne er der meget stor Forskel 

1 Form og Størrelse mellem de forskellige Kaster, dette er f. Eks. 

Tilfældet hos Tetramorium, Solenopsis, Monomorium og 

Pheidole. Hos nogle Slægter findes der udviklet Soldater (44), 

der først og fremmest er kendelige paa deres store Hoved og Kind- 

bakker; det er i Danmark kun typisk hos Pheidole. Inden for 

Underfamilien er der en Række Slægter, der ikke selv bygger Rede, 

men som snylter paa andre Myresamfund, ja nogle af dem (her i 

Landet Anergates) mangler endda helt Arbejdere selv. 

Myrmicinae er den største af Underfamilierne; den er ud- 

bredt over hele Jorden med Undtagelse af Polaregnene. 

Slægtsnøgler. 

2 eg DP: 
1. Skulpturen paa Hoved, Forkrop og Stilkknuder oftest 

meget grov, Relativt store Arter (2 4,5—7 mm, É& 3,5— 
5,5 mm) med ringe Størrelsesforskel mellem Kasterne”). 

Den store Spore paa Spidsen af Mellem- og Bagskinne- 
benene fint, men under stærkere Forstørrelse tydelig 
kamhaaret paa den mod Foden vendende Side. Føle- 
hornsskaftet naar helt eller næsten helt til Kraniets 
Barak FN SEE RR 1. Myrmica (Side 57). 

£) Hos Tetramorium, hvor Skulpturen er mere fremtrædende, 
naar Arbejderne kun undtagelsesvis en Længde af 3,5 mm, oftest er de 
tydelig mindre. 

=%4) Hos den forholdsvis kraftigt skulpterede Leptothorax naar Føle- 
hornsskaftet ikke nær Kraniets Bagrand. 
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Skulpturen paa Hoved, Forkrop og Stilkknuder, oftest 
ganske fin. Gennemgaaende mindre Arter (2 2,5 — 8,5 mm, 
$ 1,4—5,5 mm), undertiden med stor Størrelsesforskel 
mellem Kasterne. Sporerne paa Mellem- og Bagskinne- 
Berene ikke ahr MED BEDE IEEE SIKRE 2; 
Kindbakkernes Inderrand utandet eller højst med en 
enkelt Apicaltand (Fio: 747'A 00 602-A) 50.952350.) 3. 
Kindbakkernes Inderrand tandet (f. Eks. Fig. 55 A), un- 

dertiden (Pheidole) kun med 2 Apicaltænder paa en 
ENES ERE RES IE ES EDES RÅDS DER. ØGE DRESS 5. 
Kindbakkerne slanke, seglformede (Fig. 62A) ....... 

Strongylognåthus (Side 101). 
Kindbakkerne brede, normalt formede (Fig. 47A).... 4. 
Kindbakkerne med en kort, spids Apicaltand. Arbej- 
derkaste "mangler helt. ..2.5.... 3. Anergåtes (Side 75). 
Kindbakkerne uden Area HIS SUSE ERE vs) 

5. Harpagoxénus (Side 87). 
Petiolus omtrent kubisk, ustilket (Fig. 45).......... 

Myrmécina (Side 84). 
Fenelen lerede SIS ARE SIRED SLEBET ILES ss 6. 
Følehornskøllen tyk og velafgrænset, bestaaende af 2 
meget store Led, der tilsammen er længere end den 

øvrige Del af Svøben (Fig. 38); Følehornene 10-led- 
dede ($ ) eller 11-leddede (9). Arbejderne er meget smaa 
(1,4—3 mm), meget mindre end Hunnerne (4,7 — 6,5 mm) 

Solenépsis (Side 79). 
Følehornskøllen anderledes; Følehornene 11— 12-led- 
HESSEN FEE et gede ENE MAT esse er væ 
Epinotum uden Torne. Meget lille Art (2 3,5—4,8 mm, 
d795D0 E RES Fake S sone (Side 82). 
EO me Fre SE Os SS NOR TED SR, 8. 

Petiolus med lang, tynd Stilk (Fig. 33) Stenåmma (Side 70). 
Petiolus med kort eller meget kort Stilk ........... 9. 
Postpetiolus paa Undersiden med en spids, skraat frem- 
adrettet Torn (Fig. 57)..... 7. Formicoxénus (Side 94). 
Postpetiolus uden Torn paa Undersiden............ 10. 
Soldaterkaste findes. -Hos Hunner og Soldater har 
Kindbakkerne kun 2 kraftige Apicaltænder og har iøv- 
rigt glat Skærerand, hos Arbejdere har de Tænder paa 

hele Skæreranden. Følehornenes Kølleled er slanke, 
hos Arbejderne er 1. Kølleled mere end dobbelt saa 
| FEDE BRET. T SAREEN SEER: 2. Pheidole (Side 72). 
Soldaterkaste mangler. Paa Hunnernes Kindbakker er 
der altid Tænder paa hele Skæreranden. Følehornenes 
Kølleled er kraftigere, 1. Led ikke nær dobbelt saa langt 
REE ERE SEEREN DE EEEE ae NES re SE gr En fag, VE SL ØRERG PI: 

SET EO  . ne 

TR Pe 

 = 
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Undersiden af Petiolus fortil med en lille, spids, skraat 
fremadrettet Torn (Fig. 52). Følehornskøllen tydelig mør- 
kere end Skaftet og det inderste Stykke af Svøben; Ho- 
vedet og til Dels Bagkroppen mørkere end Forkrop, 
Stilkknuder og Ben. Hovedet er hos Arbejderne lidt 
mindre end Bagkroppen. Hunner og Arbejdere er paa 
det nærmeste lige store ..... 6. Leptothéårax (Side 89). 
Petiolus uden Torn paa Undersiden (Fig. 60). Føle- 

horn og Krop paa det nærmeste helt ensfarvede, svin- 
gende fra gult til næsten sort. Hovedet hos Arbejderne 
1 hvert Fald saa stort som Bagkroppen. Hos den al- 
mindelige danske Frilandsart stor Størrelsesforskel mel- 
lem Hunner og Arbejdere... 8. Tetrambrium (Side 97). 

d: 

Vinger mandler 1515070 rare EET ERE great lse 2: 
Vinger normalt udviklede 122. 25003 RE 3, 
Følehornene 12-leddede. Udpræget arbejderlignende 
(éraatoid);: Bagkroppen udstrakt 7. 53840 SE NNE 

7. Formicoxénus (Side 94). 
Følehorne 11-leddede. Bagkroppen nedadkrummet, saa 
Bagkropsspidsen kommer til at vende nedad eller endog 
fremad mellem Benene (Fig. 35 d). 3. Anergåtes (Side 75). 
Følehornene 10-leddede; 2. Svøbeled saa langt som de 
3 efterfølgende Led tilsammen (Fig. 59) ........... OM 

Følehornene med mere end 10 Led; 2. Svøbeled meget 
kortere end de 3 efterfølgende Led tilsammen ...... 5. 
Kindbakkerne slanke, seglformede, med utandet Inder- 
rand (Fis: 62 B) 32646 Strongylognåthus (Side 101). 
Kindbakkerne brede, med tandet Inderrand (Fig. 61 A) 

8. Tetram&rium (Side 97). 
Mellembrystet med Mayrske Furer (Fig. 7) ......... 6; 
Mellembrystet. uden Mayrske ;Furer 4 08 dos eee 11: 
Vingernes Cubitalcelle næsten altid delvist eller (mindre 
almindeligt) helt delt i 2 (Fig. 22). 1. Myrmica (Side 57). 
Cubitalcellen ali udelt 5030 502 40 RED SD RERER 35 
Vingernes Radialcelle lukket (Fig. 54 B). Følehornene 
altid 13-lddede 54 re nd as ae 8. 
Radialcellen aaben (Fig. 54 A). Følehornene med 12 
eller 43 Bed 6000 re AR earn EN 9. 
Kindbakkerne brede, med ca. 5 Tænder, hvoraf kun en 
støfre Aricaltand 35000 SNS ASER ER PR ERE NDS RR 

6. Leptothårax (Subg. Leptothårax) (Side 89). 
Kindbakkerne med en afstudset, plump Apicaltand og 
bag den med en meget lille afrundet Knude........ 

Myrmécina (Side 84) 



UR Falebornene 1-3 IN Syranedrerern led me bra tese 10. 
Følehornene 13-leddede .......... Stenåmma (Side 70). 

10. 3. Følehornsled mindst dobbelt saa langt som 2. og tyde- 
let lænnere end > (Pia: 33 AJ ur ad see me 18 mn 

6. Leptothérax (Subg. Mychothårax) (Side 89). 
3. Følehornsled kun lidt længere end 2. og tydeligt kor- 
tere end 4,;-(Fig.48)..….…. 5. Harpagoxénus (Side 87). 

11. Vingerne med 2 Cubitalceller. Følehornene med 13 Led 
2. Pheidéle (Side 72). 

Vingerne med kun en Cubitalcelle (Fig. 43). Følehor- 
nere med HE eler 13 Le Rs es i ener ) FM 

12. Følehornene med 12 Led; 1. Svøbeled næsten kugle- 
formet fortykket (Fig. 38). Vingerne altid med Discoidal- 

En "TERE. 277 1 >) FOR SEERE SOREN Solenépsis (Side 79). 
Følehornene med 13 Led; 1. Svøbeled kun svagt for- 
tykket (Fig. 41). Vingernes Discoidalceller mangler ofte 
hos Hamnerne (Fig. 43)... . 4. Monombrium (Side 82) 

1. Mørmica Latr. (Stikmyrer). 

Q og $: Hovedet er ovalt, bredest over Øjnene, 

ofte kun lidt længere end bredt; Pandelisterne er brede, 

temmelig korte med fortil stærkt fremhævede Rande, 

Pandefuren er utydelig paa Grund af den grove Skulp- 

tur, og Pandefeltet er lidt forsænket og tydeligt af- 

grænset. Mundskjoldet er stærkt hvælvet fra Side til 

Side. Øjnene er ret store og sidder omtrent lige langt 

fra Kindbakkerod og Nakkehjørne. Følehornene er 12- 

leddede; Skaftet er bøjet ved Grunden, men er iøvrigt 

ret lige, denne Bøjning kan være ganske jævn og ret 

svag, eller den kan være skarpere, ja ligefrem vinkel- 

formet med et tandagtigt Fremspring (Lobus) paa Yder- 

kurven; 1. Svøbeled er tydeligt længere end 2., de efter- 

følgende 5—6 Led er omtrent lige lange, højst lidt 

længere end tykke, medens de sidste, der danner en 

mere eller mindre tydeligt afsat Kølle, er baade for- 

længede og fortykkede. Kindbakkerne er kraftige med 
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flertandet Skærerand. Kæbepalperne er 6-leddede, 

Læbepalperne 4-leddede. Kroppen (Fig. 25) er lang- 

strakt, omtrent cylindrisk; Epinotum er bagtil udstyret 

med 2 ret lange Torne. Petiolus er temmelig lang- 

stilket hos de fleste Arter, det er paa Undersiden ud- 

styret med en skraat fremadrettet, plovskærformet Køl. 

Paa Mellem- og Bag- 

skinnebenene er Ende- 

sporen bræmhaaret paa 

Fag den Side, der vender 

ind mod Foden, dog 

ikke nær saa kraftigt 

som paa Forskinnebe- 
Fig. 22. Vinger af Myrmica  nene. Forvingerne (Fig. 

laevinodis. (Fra Stitz 1939). 33) "Kar Ubi ERR ie 

aaben Radialcelle og en lukket Cubitalcelle. Som Regel 

findes der en ufuldstændig Cubitalribbe, der delvis deler 

Cubitalcellen i 2, og undertiden er denne Deling kom- 

plet. Forkroppen har en meget grov Skulptur, der ofte 

er ordnet som Længdefurer eller som Netskulptur; Bag- 

kroppen er glat og glinsende. Hunnerne er kun lidt 

større end Arbejderne. 

TJ: Hovedet er kort, næppe længere end bredt. 

Øjnene er meget store og fremtrædende; Oceller findes. 

Følehornene er 13-leddede; Skaftets relative Længde 

varierer, det er dog kortere end hos Hunnerne af den 

samme Årt, ligesom ogsaa dets Krumning er noget 

mindre; Svøben er kun svagt fortykket mod Spidsen, 

alle Led er langstrakte, 1. Led lidt kortere end det 

efterfølgende. Kindbakkerne ligner meget Arbejdernes, 

men er svagere. Paa Mellembrystet er der Mayrske 
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Furer; Epinotums Torne (Fig. 21) er kun ganske svagt 

udviklede som smaa stumpe Knuder eller i det højeste 

som Smaatænder. Petiolus er ikke særlig langstilket, 

hos nogle endda kortstilket, det bærer som hos Hun- 

nerne paa Undersiden en skraat fremadrettet Torn, der 

kan variere noget i Styrke. Bagkroppen er slankere 

end hos Hunnerne. Skulpturen er tydelig paa Hoved 

og Forkrop, men meget svag i Forhold til Hunnernes. 

Iøvrigt som disse. 

Myrmica- Arterne, Stikmyrerne, er meget ens i Levevis. 

Deres Reder bliver anlagt i Jorden under Sten, i døde, paa Jorden 

liggende Træstykker og Grenstumper og under henfaldende Bark; 

smaa Tuer af Jord- og Plantemateriale findes, men Rederne kan 

ogsaa være rent underjordiske, f. Eks. anlagt i Græsplæner, hvor 

Dyrene ofte er meget generende, da deres Natur er meget agressiv; 

deres Stik fremkalder ret stærk Svien hos de fleste Mennesker. 

Mange Arter lever i ikke alt for fugtige Moser, saaledes Moser, 

der helt eller delvis er overvokset med Polptrichum, men ogsaa i 

mere tørre Plantetuer i de vaade Mosedrag finder man dem. Kolo- 

nierne er oftest mellemstore, men nogle Arter kan danne store Sam- 

fund. Mange Boer indeholder et stort Antal Hunner, der er vendt 

tilbage til en gammel Rede efter Bryllupsflugten, der oftest foregaar 

i store Sværme af flere Arter; Forplantningsindividerne hæver sig 

i Luften, men saa snart Kopulationen, der er ret kortvarig, sker, 

falder Parrene til Jorden; her kan en enkelt Hun i Løbet af faa 

Minutter parre sig med flere Hanner. Kort efter Bryllupsflugten 

dør Hannerne ud. Foruden de normale Individer findes der under- 

tiden hos flere Arter Microgyner, uden at der findes Overgange 

fra disse særlig smaa Individer til de normale Hunner. I det 

fri findes der Larver i Rederne hele Vinteren igennem. I Iagt- 

tagelsesreder anbringes Larverne i de fugtige Rum, Pupperne i 

de tørre. Overvintringen sker i de øvre Moslag, hvor Dyrene fry- 

ser inde. Føden bestaar for en stor Del af Bladlushonning; de 

opsøger dels Bladlusene i det fri, men de opdrætter tillige et 

Antal Bladlusarter i deres Reder; forøvrigt lever de baade af 
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vegetabilske og dyriske Stoffer. Om Vinteren giver de Husly for 

Rovbillen Atemeles, der om Sommeren lever hos Formica- 

Årter, og hvis Udskillelser de er meget ivrige efter. 

Slægten er meget udbredt i Palæarktis og Nearktis, men ud- 

folder sig rigest i Østeuropa og i Sibirien; desuden findes der 

enkelte Arter i Middelhavslandene, hvor de rimeligvis er blevet 

udbredt ved Menneskets Hjælp. 

Arterne har stor Tilbøjelighed til geografisk Variation og til 

Bastardering, der i høj Grad fremmes ved fælles Parringssværme, 

og som bevirker, at Artsbestemmelsen meget ofte er vanskelig 

eller endog umulig; det kan saaledes diskuteres, om de her an- 

førte Arter virkelig er berettigede, om Slægtens Artssystematik 

som Helhed kan siges at være klarlagt. 

Artsnøgler. 

v' og fr 
1. Pandelisternes Siderande stærkt indbuede bagtil (Fig. 23C). 

Følehornsskaftet skarpt knæbøjet ved Basis, undertiden 

trukket ud i en Tand eller Kam (Lobus) (Fig. 28 og 30) 2. 
Pandelisternes. Siderande parallelle eller dog kun svagt 
indbuede bagtil (Fig. 23 B). Følehornsskaftet mere eller 
mindre tydeligt bøjet ved Basis, men uden skarp Knæ- 
bøjning, (Fin; 2) 25 8 SE SER SE FOER ERE 5 

2. Lobus paa Følehornsskaftet har en skarpt affladet Kam, 
der staar vinkelret paa Leddets Ketning............ 3: 
Lobus mangler eller er anderledes bygget.......... 4. 

3. Pandefeltet glat. Kammen paa Lobus højst lidt bredere 
end de omgivende Dele af Følehornsskaftet. Set i Pro- 
fil er Postpetiolus tydeligt højere end langt og med kun 
svagt rundet Puld. 00273305 150 7. lobicérnis (Side 68). 
Pandefeltet med mere eller mindre tydelige Længde- 
furer. Kammen paa Lobus tydeligt bredere end de om- 
givende Dele af Følehornsskaftet. Set i Profil er Post- 
petiolus næppe højere end langt og med ret kraftigt run- 
det PR SEN ag SEES SOS 8. schénki (Side 69). 

4. Knækket paa Følehornsskaftet gennemgaaende mindre 
skarpt, uden Lobus .3..5,457 5, scabrinédis (Side 66). 
Knækket paa Følehornsskaftet skarpt, oftest tandformet 
udtrukket, med Lobus, hvis Kam sidder diagonalt, næsten 
parallelt med Leddets Retning..... 6. sabuléti (Side 67). 

5. Pandeteet BE EN er ERE 6; 
Pandefeltet med tydelige Længdefurer.............. 

3. sulcinddis (Side 64). 
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Skulpturen paa Stilkknuderne svag, meget svagere end 
fad FlOGERER 330 HUSE SUD SS read Kb eN RAR 
Skulpturen paa Stilkknuderne kraftigere, omtrent saa 
kraftig som paa Hovedet ....... 2. ruginådis (Side 

Følehornsskaftet temmelig stærkt bøjet ved Basis (Fig. 27) 

4. rugulåsa (Side 
Følehornsskaftet kun forholdsvis svagt bøjet ved Basis 
ie SE ER me Rn 1. laevinddis (Side 

d 
Følehornsskaftet halvt saa langt som Svøben (Fig. 30). 
Følehornsskaftet tydeligt kortere (Fig. 29).......... 
URE SE BUN TE RE ae tan SU. a ln RRS RE le 
Pandefeltet med mere eller mindre tydelige Længde- 
URE EEN SNE ORE LER Alu & 3. sulcinédis (Side 

C 

Fig. 23. Hoveder af Myrmica. Å laevinodis-Han, B lae- 

63). 

65). - 

62). 

64). 

vinodis-Arbejder, C lobicornis-Arbejder. (Fra Stitz 1939). 

3. Følehornsskaftet ganske svagt og jævnt bøjet ved Basis 
ER Al Ar ETERN TV SR SLS BRL as NR 1 Tee Ale! Kart KØRER BDR ERROR AKSER 
Følehornsskaftets basale Bøjning kraftigere og mere brat 
BER SEN me ON alene An. 7. lobicérnis (Side 
Mellem- og Bagskinnebenene med lang, skraat ud- 
staaende Behaaring........... 1. laevinådis (Side 
Mellem- og Bagskinnebenene uden lang, skraat ud- 
stadende… Behaaring 2. des 2. ruginddis (Side 
Følehornsskaftet højst saa langt som de 4 første Svøbe- 
RE SE TR 7 RE) KRAER SORTERES ETS SERBERE BEES 
Følehornsskaftet saa langt som de første 5—6 Svøbe- 
led tilsammen (Fig. 29). ss... .222: 6. sabuléti (Side 
Hovedets Underside, Følehorn og Ben med lange, ud- 
Saade REE re ed gen an as ENS Dk 
Hovedets Underside, Følehorn og Ben med kortere, 
mere tilliggende Haar........... 4. ruguldsa (Side 

68). 

62). 
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7. Hovedet stærkere punkteret. Antenner og Ben mindre 
kraftige. De udstaaende Haar mindre. lange......... 

8. schénki (Side 69). 
Hovedet mindre stærkt punkteret. Antenner og Ben kraf- 
tigere. De udstaaende Haar særlig lange...... TES 

5. scabrinddis (Side 66). 

1. M. laevinådis Nyl. 92 og Ø: Pandelisternes Yderrande er 

næsten parallelle (Fig. 23 B). Paa Følehornene er Skaftet ved 

Grunden ganske jævnt og svagt bøjet; Følehornskøllen er ret slank. 

Kindbakkerne har 7—10 Tænder, af hvilke de to nærmest Spidsen 

Fig. 24. Myr- 

mica  laevino- 

dis. Følehorn af 

Han og Arbejder. 

(Fra Stitz 1939). 

er- kraftigst. Epinotums Torne er ret korte 

og kraftige, især hos Hunnerne, men de er 

selv inden for samme Koloni underkastet 

nogen Variation. Petiolus er set fra Siden 

mere eller mindre tydeligt vinkelformet tilspid- 

set, dog altid med lidt afrundet Puld (Fig. 

25 A); paa Postpetiolus er Pulden noget 

bagudrettet. Vingerne er glasklare med svagt 

brunligt Anstrøg, Ribber og Vingemærke er 

svagt brunliggule. Farven er rødgul til brun, 

Bagkroppen oftest lidt mørkere, og Følehorn 

(undtagen Køllen), Kindbakker og Ben er 

noget mere gullige; Hunnerne er gennem- 

gaaende lidt mørkere end Arbejderne. Skulp- 

turen er kraftigst hos Hunnerne; den er ret 

grov paa Hoved. og Forkrop; Hovedet er 

forsynet med Længdestriber, der er kraftigst 

paa Nakkefladen, hvor Skulpturen paa Grund 

af Anastomoser bliver mere netagtig; omkring Følehornsfæsterne 

ligger Striberne ordnet koncentrisk; Pandefeltet er glat og glin- 

sende. Paa Forkroppen er Skulpturen fladere og især paa Over- 

siden meget forskellig fra Individ til Individ, medens den næsten 

altid er tydeligt længdestribet paa Siderne; Epinotum er som Re- 

gel tværstribet foran Tornene, men glat under og mellem disse. 

Stilkknuderne har som Regel kun svag Skulptur. Bagkroppen er 

helt glat. Kroppen er velforsynet med udstaaende, temmelig lange, 

gulbrune Børster. Længde af 92 4,5—7 mm, af $ 3,5—5 mm. 
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d: Følehornsskaftet er halvt saa langt som Svøben og svagt 

bøjet ved Grunden; Svøben er kun ganske svagt fortykket udefter. 

Kindbakkerne har som hos Arbejderne 7—10 Tænder, hvoraf Api- 

caltanden er særlig lang og spids. Epinotums Torne er reduceret 

til stumpt afrundede Baghjørner. Petiolus er lav og kortstilket, og 

Pulden er jævnt afrundet. Farven svinger fra brun til næsten helt 

sort, Kropsvedhængene oftest lidt lysere. Skulpturen er meget finere 

end hos Arbejderne, medens Behaaringen omtrent er den samme; 

paa Mellem- og Bagskinnebenene er der som overalt paa Dyret 

lange, skraat udstaaende Haar. Længde 4,5—5,5 mm. 

Foruden de normale Beboere finder man hyppigt i Kolonierne 
Microgyner, der er mindre end de normale Arbejdere fra samme 
Koloni. I den enkelte Koloni findes der som Regel flere befrug- 
tede Hunner, man har saaledes i en Koloni paa 30 Arbejdere 
fundet ikke mindre end 17 Hunner af forskellig Størrelse. Rederne 
findes i Jorden under Sten paa næsten en hvilken som helst Lo- 
kalitet, paa Enge, hvor den kan bygge lave Tuer, i Træstubbe og 
i hule Træer. Fra Kolonierne dannes undertiden Døtrereder, saa- 
ledes at en enkelt stor Koloni kan bestaa af flere Reder i hvert 
sit raadne Træstød, men med indbyrdes Forbindelse og Samkvem. 
Undertiden bor den i andre Arters Redeomraade (Formica og 
Lasius). Den lever fortrinsvis af Plantestoffer som Nektar, Hon- 
ningdug, Planteudsvedninger, Frø og Frugter og kan være skadelig 
paa Jordbær; ogsaa paa Aadsler kan man finde den, og saa længe 
det om Foraaret kniber med Næring, jager den ogsaa smaa, blød- 
hudede Insekter. Synet spiller kun en underordnet Rolle ved Op- 
søgningen af Byttet. Opdrætningen af Bladlus er bedre udviklet her 
end hos de andre Arter. De vingede Myrer træffer man i Rederne 
fra Juni til September, men den egentlige Sværmetid er August. 
Kolonierne grundes selvstændigt. I større Samfund er det ikke 
ualmindeligt at se Hunnerne deltage i det daglige Arbejde med 
Yngelpleje, Redebygning og Indsamling af Føde. 

Arten er udbredt over hele Europa og i Asien til Østsibi- 
rien, Manchuriet og Japan, endvidere er den indslæbt i Dele af 
Nordamerika. I Danmark er den almindelig overalt. i 

2. M. rugindådis Nyl. Denne Art er saa nær beslægtet med 

foregaaende, at sikker Bestemmelse ofte frembyder store Vanske- 

ligheder. Blandt de mest iøjnefaldende Forskelle er følgende:-2 

og ZZ: Epinotums Torne er længere og slankere. Paa Petiolus 

er Pulden set i Profil ikke simpelt vinkelformet, men har forholds- 

vis plan Overflade, der mere eller mindre tydeligt er vinkelformet 
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afsat baade fra Leddets For- 

A flade og fra dets Bagflade 

(Fig. 25 B). Farven er gennem- 

gaaende noget mørkere. Skulp- 

turen er kraftigere og skar- 

pere, saaledes er der som 

Regel tydelige Tværfurer mel- 

; lem Epinotaltornene, og Skulp- 
Fig. 25. Myrmica. Kroppens 

mellemste Afsnit i Profil. A laevi- 

nodis, B ruginodis. (Fra Stitz 

1939). 

turen er meget tydelig paa 

Stilkknuderne, især paa Peti- 

olus. Længde af 92 5—7 mm, 

af $ 4,5—5,5 mm. 

d': Epinotums Hjørner er lidt mere fremtrædende end hos fore- 

-gaaende Art. De udstaaende Børster er færre og finere, saaledes er 

-der paa Mellem- og Bagskinnebenene foruden kort, tilliggende Be- 

”haaring højst ganske enkelte udstaaende Børster. Længde 5—6 mm. 

Ogsaa i sin Biologi slutter den sig meget nær til foregaaende 
Art, den foretrækker dog almindeligvis mere tørre Lokaliteter og 
er derfor hyppigere paa Sandjord, medens den gennemgaaende 
-undgaar Steder med alt for tæt Plantevækst. Undertiden anlægges 
Rederne i andre Arters Redeomraade (Myrmica, Lasius og 

Formica), og til Tider kan man træffe Stenamma westwoodi 
-og Leptothorax acervorum hos den. 
Den lever af Honningdug og rimeligvis 
ogsaa Blomsternektar, den slæber Frø til 
Reden og jager Insekter, og af og til '&. 
træffer man den tillige paa Aadsler. 
Sværmetiden er Juli— September med 
Kulmiaation i August. 

Dens Udbredelse paa Jorden falder eQ 
sammen med den foregaaende Arts. I 
Danmark er den omtrent lige saa almin- 
delig og findes i alle Landsdele. 

3. M. sulcinédis Nyl. Ogsaa denne 

Art er nær beslægtet med de foregaa- 

ende, især med ruginodis, til hvilken Fig. 26. Myrmica 

der kan være Mellemformer. 2 og Z: sulcinodis. Følehorn 

Følehornsskaftet er ved Grunden temme- af Han og Arbejder. 

lig stærkt bøjet, men har ikke noget (Fra Stitz 1939). 
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skarpt, vinkelformet Knæk. Epinotums Torne er især hos Arbejderne 

lange og slanke. Petiolus er kortstilket, Pulden er noget affladet, 

men undertiden stærkt bagudhældende. Farven er mørkebrun med 

mørkere Hoved, medens Følehorn, Kindbakker og Ben er noget 

lysere, paa Hunnerne er de særlig mørke Partier gennemgaaende 

noget mere udbredt end hos Arbejderne. Skulpturen er meget grov 

og kraftig; baade Hoved, Forkrop og Stilkknuder er skarpt længde- 

stribede, eller Striberne anastomoserer til et groft Netværk; Mund- 

skjold og Kindbakker er groft, Pandefeltet finere længdestribet. 

Iøvrigt som M. laevinodis. Længde af 2 5,5—7 mm, af $ 4— 

5,5 mm. 

d: Følehornsskaftet er ca. halvt saa langt som Svøben, saa 

langt som det første 7 Svøbeled tilsammen, det er ret svagt bøjet 

ved Grunden; Svøben er svagt fortykket udefter. Meget mørkt brun, 

Kropsvedhængene noget lysere. Skulpturen er omtrent som hos 

Arbejderne, men finere. Behaaringen er noget kortere og mindre 

tæt end hos Arbejderne. Længde 5,5—6,5 mm. 

Sulcinodis findes først og fremmest i sandede og uopdyrkede 
Egne. Den danner ret smaa Kolonier, og Rederne findes i Jorden 
under Sten, i Stubbe og i Træstykker. Dens daglige Vaner er 
omtrent som de foregaaendes. Sværmetiden falder ligeledes i Juli — 
September og kulminerer i August. 

Årten er ikke almindelig nogen Steder, men har en vid Ud- 
bredelse i Nord- og Mellemeuropa og i Sibirien; mod Syd gaar 
den til de nordlige Apenniner og Kaukasus. Da den overvejende 
er en Bjergform, er det kun naturligt, at den ogsaa i Danmark er 
en ret sjælden Art; dens Forekomst synes alene at være knyttet 
til Jyllands sandede Egne. 

4. M. rugulésa Nyl. 2 og $: Pandelisternes Yderrande er 

næsten parallelle. Paa Følehornene er Skaftet temmelig stærkt 

bøjet ved Grunden; Følehornskøllen er veludviklet. Epinotums 

Torne er forholdsvis lange og slanke. Petiolus er kortstilket med 

i Profil nærmest vinkelformet Puld. Rødbrun med mere eller min- 

dre udbredte mørkere Partier; Følehorn og Ben har omtrent 

samme Farve som Kroppen. Skulpturen. er meget finere end hos 

sulcinodis, paa Stilkknuderne er den ganske svag, og Pande- 

feltet er helt glat. Rigelig udstaaende Behaaring findes. Længde af 

Q 4,6—5 mm, af &$ 3,5—4,5 mm. 
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rugulosa. Følehorn af 

Han og Arbejder. (Fra 

Stitz 1939). 
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d: Følehornsskaftet er meget kor- 

tere end Svøben, saa langt som de 

3—4 første Svøbeled tilsammen, det 

er ikke bøjet ved Grunden. Epinotum 

har to ganske korte Tænder. Brun til 

mørkebrun, Følehorn, Kindbakker og 

Ben noget lysere. Skulpturen er fin. 

Behaaringen er forholdsvis kort og 

ret sparsom, paa Benene er den dog 

temmelig tæt og udstaaende. Længde 

4 —4,8 mm. 

Arten lever fortrinsvis i tørre Om- 
raader, paa sandet og gruset Bund med 
ringe Vegetation, men man kan ogsaa 
træffe den i Haver og paa Græsmar- 
ker. Rederne findes i Jorden, enten 

under Sten eller helt uden Overdækning, i sidste Tilfælde dannes 
der smaa Kratere eller Volde af opgravet Jord omkring Aabnin- 
gerne. Sværmetiden er Juli — September med Kulmination i August. 

Arten er udbredt fra Sydsverige til Alperne og fra Frankrig 

og Belgien (er ikke taget i England) til Sibirien og Transkauka- 
sien. I Danmark er den ret udbredt. 

5. M. scabrinédis Nyl. 92 og $: Pandelisternes Yderrande 

er tydeligt indbuede, saa de bagtil divergerer temmelig stærkt (Fig. 

23 C). Paa Følehornene er Skaftet ved 

Grunden skarpt bøjet, saa den ydre 

Kurve er næsten helt skarpt vinkelfor- 

met, men ikke tandformet fremtræ- 

dende; Følehornskøllen er ret tydelig. 

Epinotums Torne er temmelig slanke. 

Oversiden af Petiolus er næsten plan. 

Arten er rødbrun, gennemgaaende med 

lidt lysere Arbejdere end Hunner; Føle- 

horn, Kindbakker og Ben er oftest 

noget lysere end Kroppen. Skulpturen 

er forholdsvis svag, længdestribet og 

netagtig; Pandefeltet er glat. Behaarin- 

gen er udstaaende, deriblandt en Del 

O 

Q 

Fig. 28) Morin 

scabrinodis. Følehorn 

af Han og Arbejder. 

(Fra Stitz 1939). 
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særlig kraftige Børster overvejende paa Kroppens Overside. Længde 

af 2 5—6,5 mm, af $ 3,5—5 mm. 

dd: Følehornsskaftet er meget kort, saa langt som de første 

3—4 Svøbeled tilsammen; det er ikke bøjet ved Grunden. Epi- 

notums Hjørner er korte, men tydeligt vinkelformede. Petiolus er 

kortstilket. Sortebrun, undtagen Følehorn, Kindbakker og Ben, der 

er blegbrune. Skulpturen er meget fin. Den udstaaende Behaaring 

er paa Oversiden omtrent som hos Hunnen, paa Undersiden, og- 

saa Hovedets Underside, og paa Benene er den meget længere 

og rigeligere. Længde 5—6 mm. 

Denne Art foretrækker tørre, stenede Omraader med sparsom 
Vegetation og solbeskinnede Skrænter, man kan dog undertiden 
træffe den i lyse Skove paa Sandbund og i Udkanten af Naale- 

skove; undertiden forekommer den paa fugtigt Terræn som 1 Moser. 
Boet anlægges i Jorden, oftest under Sten, sjældnere uden Dække 
og saa næsten altid uden smaa Kratere eller Volde af opgravet 
Jord; undertiden træffer man ogsaa Boet i Træstubbe eller i Mos- 
puder, og man har iagttaget, at de har benyttet andre Arters for- 
ladte Reder. Undertiden træffer man dens Kolonier tæt op til an- 
dre Myrers, og man finder ikke sjældent andre Myrearter i dem 
(Ponera coarctata, Leptothorax tuberum). Den dræber 
altid fremmede Arbejdere, den kommer i Berøring med, men over 
for befrugtede Hunner af sin egen Art er den venligsindet og op- 
tager dem gerne i Kolonien, der sjældent er saa talstærk som hos 
de andre Arter. Den er kun lidet agressiv, 
og dens Stik er kun svagt; der finder al- 

mindeligvis ikke større Kampe Sted mellem 
den og andre, men hvor større Arter kriges, 
indfinder den sig gerne og bortslæber de 
faldne; den er ligeledes en dygtig Tyvemyre, 
og det er ofte iagttaget, hvorledes den med 
Held har bortført Arbejdere og Pupper fra 
andre og ofte større Myrers Reder. Foruden 
af dyrisk Næring lever den af søde Sager 
og Frugters Elaiosomer. Sværmetiden falder 
i Juli— September, men kulminerer i August. 

Arten er udbredt fra det højeste Skan- 
dinavien til Norditalien og Dalmatien og 
fra England og Frankrig til Sibirien. I Dan- 

mark er den ret almindelig og meget udbredt. Fig. 29. Myrmica 
; sabuleti. Følehorn 

6. M. sabuléti Meinert. Denne Art af Han og Arbejder. 

betragtes undertiden blot som en Race af (Fra Stitz 1939). 
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den foregaaende, som den slutter sig meget nær til, og fra hvilken 

den kun adskiller sig i de nedennævnte Karakterer. 2 og &Z: 

Knækket paa Følehornsskaftet er meget skarpt, i den ydre Kurve 

er det vinkelformet udtrukket. Epinotums Torne er gennemgaaende 

lidt længere. Skulpturen er noget kraftigere. Længde af 2 5— 

6 mm, af Z 4—4,5 mm. 

d': Følehornsskaftet er ved Grunden svagt og jævnt krummet, 

det er længere, saa langt som de første 5—6 Svøbeled tilsammen. 

Skulpturen er tydeligere. Længde 5—6 mm. 

Levevis som hos scabrinodis, foretrækker dog vistnok noget 
mere tørre Steder. 

Den findes i de fleste europæiske Lande, gaar mod Nord til 
Skandinavien og mod Øst er den truffet til Transkaukasien. I Dan- 
mark er den kun taget enkelte Gange (Nørre-Vosborg ved Holste- 
bro og Buur Krat i Vestjylland). 

7. M. lobicérnis Nyl. 2 og $: Pandelisternes Yderrande 

er stærkt indbuede over Midten. Følehornenes Skaft har ved Grun- 

den et skarpt Knæk, og den ydre Kontur er trukket ud i en Plade 

(Lobus), der set i Profil er en kraftig Torn; Lobus er hos denne 

Art højst lidt bredere, end Følehornet er tykt. Epinotums Torne 

er forholdsvis lange. Petiolus er kortstilket, og Pulden er set i 

Profil oftest næsten skarpt retvinklet med 

skraat bagudvendende Overside; Postpeti- 

G olus er, ligeledes set i Profil, tydelig højere 

end langt og med kun svagt rundet Puld. 

Vingerne har et rødbrunt Anstrøg ved Grun- 

den og rødbrune Ribber og Vingemærke. 

O Brunlig, Følehorn, Kindbakker og Ben no- 

get lysere. Skulpturen er grov, især paa 

Forkrop og Stilkknuder; Pandefeltet er 

glat. I Behaaringen er der ret mange ud- 

staaende Børster. Længde af 2 4,9— 

5,6 mm, af $ 3,5—5 mm. 

Fig; 301 Gr Ta dd: Følehornsskaftet er omtrent halvt 

lobicornis. Føle- såa langt som Svøben og i Nærheden af 

horn af Han og Arbej- Basis forsynet med et ret skarpt, stump- 

der. (Fra Stitz 1939). vinklet Knæk. Epinotum har 2 lidet frem- 
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trædende, men forholdsvis skarpe Hjørner. Mørkebrun, Følehorn, 

Kindbakker og Ben noget lysere. Skulpturen er fin. Behaaringen 

er ret sparsom og kort paa Oversiden af Hoved og Forkrop, noget 

længere og tættere paa den øvrige Krop og paa Kropsvedhængene. 

Længde 4—5,1 mm. 

Den foretrækker tørre, sandede Lokaliteter, hvor man kan 
finde dens Reder under Sten, men man kan ogsaa træffe den paa 
mere fugtige Steder som i Moser. Den danner kun smaa Sam- 
fund og kan ligesom scabrinodis undertiden træffes paa Tyveri 
i andre Myreboer. I Livsvaner slutter den sig nær til sine nær- 
meste Slægtninge, de to foregaaende Arter. Dens Sværmetid falder 
i Juli— September, men kulminerer i August. 

Arten er udbredt over hele Europa. I Danmark er den ret 
sjælden, men udbredt. 

8. M. schéncki Emery. 2 og $Z: Pandefeltet er meget stærkt 

indsnævret over Midten. Følehornsskaftet har en overordenlig vel- 

udviklet Lobus, hvis Plade er tydeligt bredere, end den tilstødende 

Del af Skaftet er tyk, og i Profil trukket ud i en temmelig lang 

og spids Torn. Epinotums Torne er lange. Petiolus har affladet 

Puld; Postpetiolus er, set i Profil, næppe højere end langt og 

med ret kraftig rundet Puld. Mørkebrun, Følehorn, Kindbakker og 

Ben noget lysere. Skulpturen lidt krafti- 

gere end hos de foregaaende, saaledes 

har Pandefeltet mere eller mindre tyde- re 

lige Længdefurer. Behaaringen er tem- 

melig lang og udstaaende. Længde af 2 

5—6 mm, af $ 3,5—5 mm. O 

d: Skaftet paa Følehornene er svagt 

bøjet og ganske kort, omtrent saa langt 

som de første 3 Led tilsammen; Epino- 

tum har 2 spidse Knuder. Pulden paa 

Petiolus er ganske lav. Glinsende sorte- 

brun, Følehorn, Spidsen af Laar og 

Skinneben samt Fødder gulbrune. Læng- 

de 4—4,5 mm. Fia.”3T. " Myrmica 

Den hører til paa tør Bund, oftest Schencki, Følehorn 
paa aabent Land, men den kan ogsaa af Han og Arbejder. 

træffes 1 Skovbryn, langs Veje og i Frugt- (Fra Stitz 1939). 
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plantager. Den har kun smaa Kolonier, der kan findes saavel under 
flade Sten som i rene Jordreder med eller uden rørformet Forlæn- 
gelse, opbygget af Plantedele. 

Arten har samme europæiske Udbredelse som lobicornis, 
men desuden forekommer den langt ind i Asien til Manchuriet og 
Kina. I Danmark, hvor den kun er kendt fra enkelte Lokaliteter, 

men baade i Jylland, paa Sjælland og paa Bornholm, har den 
tidligere været overset og er vistnok ikke nogen Sjældenhed. 

[Stenåmma. Westw. 

Af denne Slægt kendes en Snes Arter i det palæarktiske 

og nearktiske Omraade, men kun en findes i Mellemeuropa. 

S. westwoodi 

Westw. 2 og Z: Hove- 

det er kort ovalt; Pande- 

listerne er korte og smal- 

le, og deres Rande er 

kun lidet fremtrædende. 

Pandefeltet er grubefor- 

met indtrykt. Øjnene sid- 

der lidt foran Kraniets 

Midte, de er smaa hos 

Arbejderen, noget større 

hos Hunnen. Mundskjol- 

det er stærkt hvælvet fra 

Side til Side. Følehor- 

nene er 12-leddede; Svø- 

ben er kølleformet; 1. 

Svøbeled er godt og vel 

saa langt som de to ef- 

terfølgende tilsammen; 

Fig. 34: det er, foruden Ende- 

Steins ert Ane USE leddet, det eneste Led, 

Fig. 32. Hoved af Arbejder (A), Hun (B) der er længere end tykt; 

og Han (C). Fig. 33. For- og Mellem- Endeleddet er omtrent 

krop af Arbejder i Profil. Fig. 34. For- saa langt som de tre fore- 

vinge (Fra Stitz 1939). gaaende tilsammen. Kind- 
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bakkerne er kraftige med 7—9 Tænder. Kæbepalperne er 4-led- 

dede og noget slankere end de 3-leddede Læbepalper. Epinotum 

er udstyret med 2 korte og kraftige, men spidse Torne. Petiolus 

er meget langstilket med en lav, afrundet, 1 Profil omtrent vinkel- 

formet Puld. 1. Bagkropsled udgør mere end 3/4 af hele den ovale 

Bagkrop. Vingerne er glasklare med et let brunligt Skær og lyse- 

brune Ribber og Vingemærker; de har lukket Cubitalcelle, Discoi- 

dalcelle og aaben Radialcelle. Brun, Hoved og Bryst ofte noget 

mørkere hos Hunnerne; Kropsvedhængene noget lysere. Bagkrop- 

pen er helt glat, de øvrige Dele af Kroppen har en mere eller 

mindre fin Skulptur. Behaaringen er gullig og ret tæt, den er paa 

de fleste Steder skraat tilliggende, paa Bagkroppen mere ud- 

staaende. Længde af 2 4—4,6 mm, af $ 3—3,7 mm. 

d': Hovedet er lidt længere end bredt, bredest fortil. Pandelisterne 

er korte og smalle. Øjnene er meget store og sidder langt foran 

Hovedets Midte. Følehornene er 13-leddede, deres Skaft er om- 

trent saa langt som de første 3 Svøbeled; Svøben fortykkes næppe 

mod Spidsen, og Endeleddet er paa Længde med de 2 næstsidste 

Led tilsammen. Kindbakkerne er ret slanke og har kun 3 Tæn- 

der, eller de kan være noget bredere med 4—5 Tænder. Pal- 

perne, især Kæbepalperne, er lidt slankere end hos Hunnerne. 

Paa den korte, brede Forkrop findes Mayrske Furer; Epinotum 

har 2 Tænder. Petiolus er langstilket. Brunsort med lysere Krops- 

vedhæng. Skulpturen opløses mange Steder i almindelig Punk- 

tur, ofte 1 Punktrækker. Spredt, kort og skraat udstaaende behaa- 

ret, kun noget længere paa Bagkroppen. Længde ca. 3,5 mm. 

Rederne anlægges i Jorden, oftest under Sten, der har været 
urørte gennem længere Tid og derfor ligger dybt; i Skove findes 
de under de henfaldende Blade eller under Mos. De indeholder 
et Kammer med nogle korte Gallerier, der er forbundet med 
Gange, af hvilke en eller flere staar i Forbindelse med Omver- 

denen. Yngelen findes i Kammeret. Enkelte Individer af denne 
Art træffes ikke sjældent i andre Myrers Redeomraade eller endda 
i Rederne (Myrmica, Lasius og Formica); denne Forekomst 

er næppe helt tilfældig og staar rimeligvis i Forbindelse med dens 
Ernæringsbiologi, idet der er Grund til at formode, at den op- 
træder som Tyvemyre og efterstræber den fremmede Yngel. Ko- 
loniernes Størrelse synes at være meget forskellig. Den fører en 
underjordisk og meget skjult Tilværelse og unddrager sig meget 
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nemt Opmærksomheden, den er fredelig og ret langsom i sine 
Bevægelser, og naar man berører den, lader den, som om den er 
død; man har kunnet holde den i Live med Fluer og andre In- 
sekter samt Brødkrummer, hvorimod den ikke brød sig om Hon- 
ning; de døde Insekter blev tillige brugt til at fodre Larverne 
med. De graahvide Larver har bleggult Hoved med rødgule Kind- 
bakker, de er forsynet med korte, guldgule Børster, der er anker- 
formede i Spidsen; ved Berøring afgiver Larverne fra Gattet en 
Draabe af en tyk, hvidlig Vædske, der meget hurtigt fordamper. 
Sværmetiden falder i September og Oktober. 

Årten er udbredt i Mellem- og Sydeuropa, hvor den langt fra 
alle Vegne er lige almindelig. Danmark ligger saaledes nær ved 
dens Nordgrænse, men den er endnu ikke fundet her, idet alle de 
Fund, der tidligere er anført under dette Navn er Formicoxe- 
nus nitidulus Nyl.; dette uheldige Forhold skyldes ikke egentlig 
nogen Fejlbestemmelse fra Meinerts Side (den danske Entomolog, 

der har beskæftiget sig med disse Dyr), men har sin Aarsag i 
den paa dette Punkt noget forvirrede Synonymik.] 

2. Pheidéle Westw. 

Den meget artsrige Slægt er udbredt i næsten alle 

varme og varmt tempererede Egne paa Jorden. I Eu- 

ropa findes der en enkelt Art, der er hjemmehørende 

1 Middelhavslandene, samt en Art, der har en mere 

kosmopolitisk Udbredelse. Det er den eneste i Dan- 

mark forekommende Myreslægt, der har udviklet typiske 

Soldater (Fig. 16). 

1. Ph. pallidula (Nyl.). 4: Hovedet er paafaldende stort, 

større end Bagkroppen, det er næsten kvadratisk med parallelle 

Sider og afrundede Nakkehjørner; Bagranden har et vinkelformet 

Udsnit, der paa Oversiden forlænges fremefter i en temmelig dyb 

Fure, der mødes med Pandefuren. Pandefeltet er lille, grubeformet 

forsænket og utydeligt afgrænset. Pandelisterne er lidet fremtræ- 

dende og korte. Mundskjoldet har en lav, midtstillet Længdekøl og 

2 svage Tænder paa Forranden nær Midten. De ret veludviklede 

Øjne sidder foran Hovedets Midte; Oceller mangler. Følehornene 

er slanke og ret veludviklede; de er 12-leddede; Skaftet, der. ikke 

nær naar Hovedets Bagrand, er omtrent saa langt som Svøben — 
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Endeleddet; 1. Svøbeled er langstrakt, saa langt som de 3 efter- 

følgende Led tilsammen; 2.—8. Svøbeled er ganske smaa, tvær- 

brede eller kun lidt længere end tykke; de 3 Endeled er lang- 

strakte og danner en velafsat Kølle. Kindbakkerne er store og 

kraftige, de har 2 meget kraftige Apicaltænder og kan yderligere 

have 2 ganske smaa Basaltænder; det mellemliggende Stykke af 

Skæreranden er helt glat og skarpt og noget udhulet. Forkroppen 

er kort med dyb, saddelformet Fure foran Epinotum, der bærer 2 

korte, spidse Torne. Petiolus er ret langstilket med spidsvinklet 

Puld, der ikke bliver bredere fra Basis og opefter. Paa Bag- 

kroppen udgør 1. Led næppe mere end Halvdelen; Brodden er 

som hos alle de hunlige Kaster kun svagt udviklet. Gulbrun. Blank 

og glinsende med svag Skulptur, der kun er noget kraftigere for- 

til paa Hovedet og paa Kindbakkerne, hvor der er temmelig kraf- 

tige Længderidser. Den udstaaende, graaliggule Behaaring er tem- 

melig lang og tæt. Længde 4—4,5 mm. 

Z: Fra Soldaten adskiller den sig først og fremmest ved sit 

meget mindre Hoved, der ikke overgaar Bagkroppen i Størrelse; 

det er svagt tværbredt med parallelle, ganske svagt buede Sider, 

og Bagranden er lige afskaaret; der er ingen Fure paa Oversiden, 

og ogsaa den sædvanlige Pandefure mangler. Øjnene sidder kun 

ganske lidt foran Hovedets Midte. Følehornenes relative Længde 

er meget stor, Skaftet naar langt forbi Hovedets Bagrand. Kind- 

bakkerne er meget slankere og paa det mellemste Stykke af Skære- 

randen forsynet med en Del meget smaa Tænder. Epinotaltornene 

er smaa og meget spidse. Gulbrun. Skulpturen er endnu svagere, saa- 

ledes mangler Forhovedets og Kindbakkernes Længderidser næsten 

helt. Behaaringen er relativt mere aaben. Længde 2,2—2,7 mm. 

Der findes ikke Overgangsformer mellem de to Slags Arbejds- 

myrer. 

C: Hovedet er tværbredt med svagt konkav Bagrand og uden 

- Pandefure. Øjnene sidder tydeligt foran Hovedets Midte; Oceller 

findes. Følehornene er som hos Soldat og Arbejder, Skaftet naar 

omtrent til Hovedets Bagrand. Kindbakkerne er som hos Solda- 

terne. Epinotaltornene er forholdsvis svagt udviklede. Forvingerne 

har 2 Cubitalceller, Discoidalcelle og almindeligvis aaben Radial- 

celle. Kastaniebrun med lysere Bagkrop og Kropsvedhæng. Skulp- 
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turen er forholdsvis kraftig paa Hovedet og paa Epinotums Sider, 

den bestaar overvejende af Længderidser. Behaaringen har samme 

Farve som Kroppen, den er tættere og kraftigere end hos Sol- 

daten. Længde 7,5 —8,5 mm. 

Ergatoide Hunner kendes ikke. 

dd: Hovedet er tværbredt og afrundet bagtil. Pandelisterne 

er meget korte, Mundskjoldet har ingen tydelig median Længde- 

køl. Øjnene er meget store, halvkugleformede og fremtrædende; 

Ocellerne er ligeledes store, og den Del af Baghovedet, som de 

sidder paa, er kraftigt udviklet og fremhvælvet. Følehornene er 

13-leddede; Skaftet er kort, saa langt som de 2 første Svøbeled 

tilsammen; 1. Svøbeled er det korteste Led, kun lidet længere 

end tykt, alle de øvrige Led, af hvilke de yderste ikke danner 

nogen egentlig Kølle, er tydeligt langstrakte. Kindbakkerne er smaa 

med 2—3 Tænder i Spidsen. Mayrske Furer findes. Epinotaltor- 

nene er svagt udviklede, men tydelige. Stilkknuderne er ganske 

lave. Vinger som Hunnen, men med mørkere Farvetone. Sorfte- 

brun med lysere Følehorn og Ben. Skulpturen er meget fin, kun 

tydelig paa Epinotums Sider, hvor den bestaar af Længderidser. 

Den udstaaende Behaaring er mørk og kort. Længde 4,5—5 mm. 

Reden anlægges i Jorden, og Samfundene er ofte meget indi- 
vidrige; alle Kasterne optræder i Flertal. Myrerne er livlige og 
meget modige og energiske, naar det gælder Forsvaret af deres 
Hjem; de færdes helst ude om Aftenen, naar der er Skygge, men 

selv midt paa Dagen kan man træffe dem i bagende Solskin, altid 
vandrende ad de samme smalle Veje. Naar man møder deres 

Rækker, finder man altid baade Arbejdere og Soldater, mange af 
de første og færre af de sidste, og dette staar i Forbindelse med 
den udprægede Arbejdsdeling, der er mellem de to Slags Arbejds- 
myrer; Arbejderne finder Byttet og kaster sig over det, men er 
ikke i Stand til at transportere det ofte meget større Bytte, før 

Soldaterne har parteret det med deres kraftige, glatrandede Kind- 
bakker, for det er netop det at være Slagtere og Forskærere, 
der er Soldaternes vigtigste Hverv; derimod deltager de ikke i 
Transporten til Reden; ligeledes overlader Soldaterne det almin- 
delige Tuearbejde til Arbejderne. En vigtig Opgave til har Sol- 
daterne, idet de udgør et vigtigt Led i deres Samfunds Forsvars- 
system; de sidder ofte i Redegangenes Aabningshuller, hvor deres 
kraftige Kindbakker frembyder en alvorlig Trusel mod eventuelle 
indtrængende; angribes Boet, er det som Regel først Arbejderne, 
der kastes mod Fjenden, først efterhaanden bliver Soldaterne, der 
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har været spredt i hele Reden, saa talstærke, at de faar Indfly- 
delse paa Slagets Gang. Pheidole pallidula er carnivor, den 
æder først og fremmest dyriske Rester af forskellig Art, Insekter 

o. l., men den sætter ogsaa Pris paa søde Sager, selv om den 
er ganske ukendt med Opdrætning af Bladlus. Denne Art samler 
kun undtagelsesvis Lagre af Plantefrø, en Sædvane, der iøvrigt er 
meget almindelig inden for Slægten, ja man har endda fremsat 
den Formodning, at Arbejderdimorfien og de granivore Vaner staar 
i. Forbindelse med hinanden, idet Soldaternes Hoveder jo er rene 

Nøddeknækkere, og det skulde saa først være sekundært, at nogle 
Arter er blevet omnivore eller insectivore. 

Arten har meget stor Udbredelse i Middelhavslandene og i 

Centralasien. Det eneste Sted i Europa, hvor den er taget nord 
for Alperne er i Danmark, hvor den i en Aarrække har været at 
finde 1 København i Botanisk Haves Varmehuse. 

[Ph. megacéphala (F.). Denne Art, der er meget nært be- 

slægtet med den foregaaende og af omtrent samme Størrelse, kan 

blandt andet kendes paa, at Hovedet hos Soldater og Arbejdere 

har kraftigt og tydeligt rundede Sider. Endvidere er Epinotal- 

tornene længere og mere tilspidsede, og paa Petiolus tager Pulden 

tydelig til 1 Bredde fra Basis og opefter mød den lige afskaarne 

eller? svagt konkave Dorsalrand. 

Hvor Arten er fritlevende, svarer dens Biologi ret nøje til 
den foregaaende Arts; den er dog mere omnivor og samler oftere 
Hobe af Frø og Korn. Den er i langt højere Grad end den fore- 
gaaende sluttet til Mennesket, og i mange Egne er den gaaet over 
til at blive Husmyre. 

Den er Kosmopolit af afrikansk Oprindelse.| 

3. Anergåtes Forel (Arbejderløse Myrer). 

Denne Slægt afviger fra alle andre nord- og mellem- 

europæiske Myreslægter ved helt at mangle Arbejdere. 

Den kendes kun i 2 Arter, af hvilke den ene hører 

hjemme i Nordamerika, den anden i Europa. 

1. A. atråtulus (Schenck). 2: Hovedet er ganske lidt bre- 

dere end langt, bredesi over de ret veludviklede Øjne, der ligger 

lidt foran Midten; det har svagt konvekse Sider, og svagt konkav 

Bagrand. Kraniets Forflade er bagtil stærkt fremhvælvet, og paa 

denne Bule sidder Ocellerne. Pandefeltet er noget nedsænket og 
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ikke skarpt afgrænset, og Pandelisterne er svage. Følehornene er 

11-leddede; deres Skaft er halvt saa langt som Svøben, der kun 

er ganske lidt fortykket mod Spidsen. Kindbakkerne er ret brede 

og tilspidsede, de har skarp Inderrand, men er utandede. Palperne 

er ganske korte, Kæbepalperne 2-leddede, medens Læbepalperne 

kun bestaar af et enkelt Led. Epinotum har kun 2 lave og af- 

stumpede, tandagtige Knuder. Petiolus er ustilket og ganske kort, 

baade højere og bredere end langt, og ogsaa Postpetiolus er meget 

kort. Bagkroppen er kort; paa Oversiden er der langs Midtlinien 

en dyb og -bred Længdefure. Efter Befrugtningen svulmer Bag- 

kroppen stærkt op og er, naar den er fuldmoden, saa stor som 

en en lille Ært; Ryg- og Bugskjoldene udgør saa kun ganske 

smaa Felter paa den stærkt udspilede Ledhud. Brodden mangler 

eller er rudimentær. Forvingerne har en Cubitalcelle og aaben 

Radialcelle, medens Discoidalcellen mangler; den ydre Tværribbe 

mellem Radius og Vingemærket mangler dog ikke sjældent, hvorved 

ogsaa Cubitalcellen bliver aaben. Mørkebrun til sort, Hovedet ofte 

noget mørkere, medens Følehorn, Kindbakker og Ben er bleggule. 

Vingerne er glasklare med let brunligt Skær, Ribber og Vinge- 

Fig. 35. Anergates atratulus. 

a ubefrugtet Hun, & en af Æg opsvulmet Hun, c Hoved af 

Hun, d Han, e Hoved af Han. (Fra Wheeler). 
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mærke brunliggraa. Skulpturen er fin og bestaar især af Netpunk- 

tering; Hovedet er mat, medens den øvrige Krop er forholdsvis glin- 

sende. De hvidlige, fine, skraat udstaaende Børster findes kun paa 

Følehorn, Kindbakker og Ben. Længde af ubefrugtet 2 2,5—3 mm. 

dd: Minder i mange Henseender om Hunnen. Hovedet er for- 

holdsvis bredere, og dets Bagrand er ikke konkav. Øjne som Hun- 

nens. Følehornene er 11-leddede; paa Svøben er alle Leddene 

med Undtagelse af det første og det sidste tværbrede. De korte 

å 
Fig. 36. Fig. 37. 

Anergates atratulus. 

Fia: 36.… Følehorn af Han og'Hun. "Fig. 37. Vimger. (Fra 

Stitz 1939). | 

Kindbakker er afrundede og ender ikke i nogen tydelig Spids. 

Paa Forkroppen mangler de Mayrske Furer, og der er ingen tand- 

formede Knuder paa Epinotum. Begge Stilkknuder er meget korte 

og høje, og Postpetiolus dækker og er sammenvokset med en stor 

Del af Bagkroppens Forflade. Bagkroppen er stor, og Spidsen af 

den er bøjet nedad og fremad; Genitalvedhængene er store og 

iøjnefaldende. Vinger mangler. Bleggul. Skulptur som hos Hunnen. 

Forkrop, Stilkknuder og Bagkrop med nogle ganske smaa udstaa- 

ende, gullige Børster. Længde 2,7—3 mm. 

Anergates lever som Snylter i Rederne til Tetramorium 
caespitum og findes derfor kun paa de samme Lokaliteter som 
denne. Det er et ubehjælpsomt Dyr, der hverken forsvarer sig eller 
gaar til Angreb, ja, som end ikke formaar at ernære sig selv, 
men maa lade sig fodre af sin Vært. I de Tetramorium-Sam- 
fund, hvor den har vundet Indpas, tager Værtmyren dog ikke 
særlig Notits af de ubefrugtede Hunner, uanset om de er vinge- 
bærende eller ej; ganske anderledes reagerer de imidlertid over 
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for den befrugtede Anergates-Hun, der bliver anbragt i det 
rummeligste Redekammer, hvor den bliver plejet og passet med 
den største Omhu. Ogsaa Hannerne, der ikke forlader den Rede, 
de er opvokset i, og som paa Grund af den nedadbøjede Bagkrop 
kun langsomt og med Vanskelighed bevæger sig omkring i Boet, 
bliver omhyggeligt passet. Antallet af Anergates i den enkelte 

Tetramorium-Koloni er meget forskelligt, varierende efter den 
Tid, Snyltemyren har boet i Reden, og efter Værtmyrernes Styrke; 
de vingede Hunner er altid talrigere end Hannerne. Sværmetiden 
falder 1 Maj — August; efter Parringen, som finder Sted i Reden 
eller i en af dens Udgange, flyver Hunnen bort. For at en be- 
frugtet Hun skal blive optaget i en Tetramorium-Koloni kræves 
tilsyneladende ganske særlige Forhøld, i mange Tilfælde bliver den 
dræbt af Arbejderne, medens den til andre Tider blot fjernes fra 
Redeomraadet og derefter overladt til sig selv. Naar Arbejderne 
1 en -Koloni har adopteret en AÅnergates-Hun, dræber de deres 
egne Forplantningsindivider af begge Køn, men det er ikke usand- 
synligt, at det først og fremmest er Kolonier, som i Forvejen har 
mistet deres Hun, der stiller sig imødekommende over for den 
indtrængende Snyltemyre. Efterhaanden som den adopterede Aner- 
gates-Hun bliver passet og plejet, tiltager dens Bagkrop i Om- 
fang, og til sidst kan den slet ikke naa Kammerets Gulv med Be- 
nene. Æglægningen begynder antagelig nogle faa Maaneder efter 
Optagelsen. Anergates-Larverne kan umiddelbart kendes fra 
Værtmyrernes paa den graalige Farve; men saa snart Værtmyre- 
dronningens sidste Yngel er klækket, vil der jo af gode Grunde 
kun findes Anergates-Larver i de blandede Kolonier; som ganske 
unge er de stærkere behaarede og gulhvide og tillige meget slan- 
kere fortil end bagtil, hvorimod de som ældre er omtrent lige 
tykke i begge Ender og mindre stærkt behaarede. Paa Kroppen 
er der lange Savhaar, og kortere, tykke, tæt forgrenede Børster, 

og paa de forreste Bagkropsled er der lange Ankerhaar. De para- 
siterede Tetramorium-Kolonier naar antagelig en Alder af 4— 
5 Aar, Tetramorium-Arbejdernes sædvanlige Levetid, og naar de 
uddør, gaar ogsaa Anergates-Individerne til Grunde. 

Anergates er vist nok sjælden overalt, hvor den forekommer; 
allerede de Vanskeligheder, der møder den ved Optagelsen i Vært- 
myrens Bo, og dettes forholdsvis korte Levetid efter Optagelsen 
maa begrænse dens Antal betydeligt; noget andet er, at de af 
Anergates beboede Tuer er meget vanskelige at opdage, det kræ- 
ver næsten altid en delvis Udgravning af Boet, saa den er sikkert 
tilige i-høj Grad overset. Dens geografiske Udbredelse er ret 
ringe, den er fundet i England, Frankrig, Holland, Tyskland, Sveits, 
Norditalien og Rusland samt i Sverige, hvor den dog kun er blevet 
iagttaget paa Oland og Gottland. I Danmark er den hidtil kun 

fundet paa Bornholm i et Eksemplar (Ch. Bisgaard 1942). 
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[Solenépsis Westw. 

Slægten omfatter halvtredie Hundrede Former, der 

fortrinsvis er knyttet til de varmere Dele af Amerika; 

et ringe Antal findes dog i Middelhavsomraadet og no- 

get færre i Asien, det malajiske Arkipelag og Australien; 

1 Mellemeuropa findes kun en enkelt Art. 

O 

Fig. 38. Sole- 

nopsis fugax. 

Følehorn af Han 

og Arbejder. 

(Fra Stitz 1939). 

S. fuågax (Latr.) (Tyvemyren). 2 og É: 

Hunnerne er betydelig større end Arbejderne. 

Hovedet er hos smaa Arbejdere tydeligt længere 

end bredt, hos større saa langt som bredt og 

hos Hunnerne godt og vel saa bredt som langt; 

dets Sider er parallelle og svagt rundede, me- 

dens Bagranden er omtrent lige afskaaret, hos de 

mindre Arbejdere svagt konkav, hos Hunnerne 

svagt konveks. Pandelisterne er korte. Pande- 

feltet er dybtliggende uden skarp Afgrænsning. 

Paa Mundskjoldet er der nær Midten to mere 

eller mindre tydelige Længdekøle, der træder 

frem paa Forranden som to smaa skarpe Tæn- 

der; desuden er der paa Mundskjoldets Forrand 

yderligere en lille Tand paa hver Side. Øjnene 

sidder foran Hovedets Midte, de er meget smaa 

og flade hos Arbejderne, som Regel med kun 

6—9 Facetter, noget større er de hos Hunnerne, 

ca. 200 Facetter. Følehornene er 10-leddede hos Arbejderne, 11- 

leddede hos Hunnerne; 1. Svøbeled er længere end tykt, saa langt 

som de 3 efterfølgende Led tilsam- 

men; de mellemste Svøbeled er alle 

tværbrede; Køllen er velafsat, den 

er 2-leddet og saa lang som de 

inderste Svøbeled tilsammen. Kind- 

bakkerne er ret slanke, de har 4 

forholdsvis store, spidse Tænder. 

Baade Kæbepalper og Læbepalper Fig. 39. Solenopsis fu- 

er 2-leddede og meget korte. Epi- gax. Vinger. (Fra Stitz 1939). 
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notum har ingen Torne. Petiolus er langstilket med en lille, i Profil 

omtrent vinkelformet Puld. Brodden er meget kraftig. Vingerne 

har Cubitalcelle, Discoidalcelle og aaben Radialcelle. Arbejderne 

er som Regel gule, men kan dog ogsaa være noget mørkere, som 

Regel er de mindre Individer mørkere end de større; Hunnerne 

er brunsorte til sorte med lidt lysere Underside og med gullige 

Følehorn, Kindbakker og Ben; Vingerne er glasklare. Kroppen er 

blank og glinsende, navnlig hos Arbejderne er Skulpturen over- 

» ordentlig fin. Behaaringen er temmelig tæt, gulgraa og udstaaende. 

Længde af 9 4,7—6,5 mm, af $& 1,4—3 mm. 

dd: ofte betydelig større end Arbejderen, men mindre end 

Hunnen. Hovedet er bredere end langt. Pandelisterne er meget 

korte, og Pandefuren er utydelig. Mundskjoldet har ingen Længde- 

køle eller Tænder. Øjnene er meget store og halvkugleformede, 

bestaaende af ca. 400 Facetter. Følehornene er 12-ledede; Skaftet 

er meget kort, af Længde med de 2 første Svøbeled tilsammen, 

alle Svøbeled er længere end tykke og danner ikke Kølle; 1. Svøbe- 

led er næsten altid kugleformet fortykket, og 2. Svøbeled er oftest 

længere end det efterfølgende. Kindbakkerne er slanke, deres 

Skærerand er kort med 3 Tænder. Paa Forkroppen er der ingen 

.Mayrske Furer, og Epinotum er uden Torne. Sort, Følehorn, Kind- 

bakker og Ben gullige. Glans og Skulptur som hos Hunnen, hvor- 

imod Behaaringen er lidt kortere. Længde 3,2 —4,8 mm. 

Arten ynder Varme og holder især til paa soleksponerede 

'Skraaninger med Sten og sparsom Vegetation, kun sjældent finder 
man den i Skovbryn eller paa Kulturland. Sine Boer anlægger den 
især i større Myrers Reder (bl. a. Formica, Lasius, Campo- 

notus, Myrmica, Tetramorium og Leptothorax), der dog 

ikke alle er lige attraaede. Rederummene anlægges i Værtredens 
Vægge, de kan have indtil en Hasselnøds Størrelse og forbindes 
wed et Netværk af ganske snævre Gange, dels indbyrdes, dels med 
Værtmyrens Gange, hvor de tillader fri Passage for de smaa Sole- 
nopsis-AÅrbejdere, medens de større Værtmyrer ikke kan komme 

fra deres eget System over i Snylterens. Selv om Solenopsis- 
Reden, hvad der undertiden er Tilfældet, ligger uden for Vært- 
reden, i enkelte Tilfælde endog op til et Par Meter fra denne, 
er de to Redesystemer forbundet ved disse ganske fine Gange; 
nogle Steder ser det dog ud, som om Arten anlægger sine Reder 
helt uden Forbindelse med andre Myrearters. Rederne er ofte 
meget rigt befolkede, man har endog set Kolonier, hvis Befolk- 
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ning maatte anslaas til 100.000. Tyvemyren lever af animalske 
Stoffer og deriblandt af Insekter; de stjæler Værtmyrernes Føde, 
men lever først og fremmest af deres Yngel; større Kokoner og 
Pupper river de i Stykker og bærer Stumperne ind i deres egen 
Rede, ligesom de ogsaa slikker i sig paa Stedet fra de blødende 
Saar. Iøvrigt ernærer denne Årt sig, især hvor det drejer sig om 
selvstændige Kolonier, af Ekskrementerne fra Rodlus, som de 
plejer paa lignende Maade som mange Lasius-Arter, det drejer 
sig her især om smaa hvide Skjoldlus (Ripersia sp.). Arten 
fører en næsten helt igennem underjordisk Tilværelse og ses ud 

over Bryllupsflugten kun sjældent og enkeltvis uden for Reden. 
Deres Bevægelser er langsomme. Under Kamp er de meget mo- 
dige, ogsaa over for støre Myrer. Sværmetiden falder i Sep- 
tember og Oktober, i mange Egne allerede i August, men en Del 
Individer udvikles saa sent, at de ikke naar at sværme, og disse 

Dyr finder man saa i Rederne til næste Foraar, hvor man under- 
tiden kan tage mange vingede Hunner. Kolonierne synes at dan- 
nes uselvstændigt, og Arbejderne modtager gerne fremmede, til- 

fløjne Hunner, hvorfor Antallet af Hunner ofte er meget stort. 

Larverne er i Stand til at tage fast Føde til sig, og naar de er- 
næres utilstrækkeligt, gaar de løs paa døde eller levende Larver 
af deres egen Art. Forpupningen sker i Begyndelsen af Juni, og 
de første Arbejdere klækkes i Midten af Juli. De Larver, som er 
saa langt fremme, at de begynder at gøre sig rede til Forpup- 
ning allerede sidst paa Efteraaret, bliver regelmæssigt fortæret. 

Tyvemyren udøver en ret voldsom Indflydelse paa Værtmyrer- 
nes Trivsel, og det har vist sig, at de ligefrem kan være katastro- 
falt ødelæggende for disse, der tager hurtigt af 1 Individantal fra 

Aar til Aar. Dette Forhold er man i den seneste Tid gaaet over 
til at udnytte i Bekæmpelsen af andre Myrer, der som f. Eks. 

Lasius niger kan være meget generende ved Stensætninger og 
i Haver, og som ofte er meget vanskelige at komme til Livs. 
Hvor godt det økonomiske Kesultat af disse Forsøg vil vise sig 
at blive, kan ikke siges, men da Tyvemyren utvivlsomt er i Stand 
til at leve her i Landet, kan de muligvis ogsaa blive af direkte 
Interesse for os. Man maa dog ikke se bort fra, at Tyvemyren 

selv har Mulighed for at udvikle sig til et alvorligt Skadedyr i 
Lighed med Faraomyren. 

Arten har en meget vid Udbredelse, fra Vesteuropa til Japan 
og mod Syd til Nordafrika. Nordligst er den fundet paa Oland 

og Gottland. I Danmark er den endnu ikke fundet, men det maa 

kunne forventes, at den ved Lejlighed bliver taget ogsaa her, 
sandsynligst paa Bornkolm eller maaske paa en af de andre af 
vore sydligste Øer.] 
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4. Monomårium Mayr. 

Den meget artsrige Slægt er udbredt over varme 

og tempererede Lande i hele Verden. Hos os er der 

kun truffet en enkelt kosmopolitisk Art, som i Mod- 

sætning til sine Slægtninge holder til i Huse. 

1. M. pharabnis (L.) (Faraomyren). 2 og Z: Størrelses- 

forskellen mellem to Kaster er ret betydelig. Hovedet er tydelig 

længere end bredt hos Arbejderne, medens det hos Hunnerne er 

omtrent saa bredt som langt, det har parallelle, næsten rette Sider, 

Fig. 43. 
Fig, 41. 

Monomorium pharaonis. Fig. 40. Hoved af Arbejder (A), 

Hun (B) og Han (C). Fig. 41. Følehorn af Han og Arbejder. 

Fig. 42. For- og Mellemkrop af Arbejder i Profil. Fig. 43. For- 

vinge. (Fra Stitz 1939). 
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lige afskaaret Bagrand og afrundede Nakkehjørner. Pandefeltet er 

indtrykt og meget langstrakt. De ret svagt fremtrædende Pande- 

lister er korte med omtrent parallelle Yderrande. Hos Hunnerne 

er der en tydelig, blank og skinnende Pandefure. Hos Arbejderne 

er Øjnene smaa og sidder tydeligt foran Hovedets Midte, hos 

Hunnerne er de betydeligt større og sidder omtrent lige midt paa 

Hovedets Sider. Mundskjoldet er ret stærkt hvælvet fra Side til 

Side over Midten, det er fortil bredt og fladt indtrykt paa den 

midterste Trediedel, hvorved der dannes en lille Tand paa hver 

Side. Følehornene er 12-leddede; den tydelige Kølle er 3-leddet 

og udgør Halvdelen af hele Svøben; 1. Svøbeled er langstrakt og 

saa langt som de efterfølgende 3 Led tilsammen; de mellemste 

Svøbeled er smaa, tværbrede eller højst saa lange som tykke. 

Kindbakkerne er forholdsvis slanke med 4 spidse Tænder. Begge 

Palpesæt er 2-leddede, de er ganske smaa og kortleddede. Epi- 

notum har ingen Torne. Petiolus er ret langstilket med forholds- 

vis høj Puld. Vingerne har en lukket Cubitalcelle. og aaben Ra- 

dialcelle, medens Discoidalcellen mangler. Gul til gulbrun, især 

hos Hunnen med mørkere Partier. Skulpturen er mikroskopisk og 

bestaar overvejende af tæt stillede Punkter, dette gælder Hoved, 

Forkrop og Stilkknuder, der er mere eller mindre matte, medens 

den blanke Bagkrop helt mangler Skulptur. Behaaringen varierer, 

selv inden for den enkelte Koloni, den er som Regel forholdsvis 

udstaaende. Længde af 2 3,5—4,8 mm, af $ 2—2,5 mm. 

dd: Større end Arbejderen og mindre end Hunnen. Hovedet 

er tværovalt. Det trekantede Pandefelt er ret dybt nedsænket. 

Pandelisterne er korte med parallelle Yderrande og fortil et fæl- 

les Tværindtryk. Pandefuren er kort og dyb. Mundskjoldets For- 

rand er uden Tænder. Hovedets Overside er stærkt hvælvet, saa 

Pandeøjnene sidder højt hævet; Sideøjnene er meget store og 

stærkt hvælvede. Paa de 13-leddede Følehorn er Skaftet meget 

kort, næppe længere end de første 2—3 Svøbeled tilsammen; 

Svøben er næppe synligt tykkere mod Spidsen, alle Leddene er 

længere end tykke, 1. Led kun lidt længere end 2. og Endeleddet 

omtrent dobbelt saa langt som det næstsidste. Kindbakkerne er 

slanke og har 3 Tænder. Mellembrystet har ikke Mayrske Furer. 

Sortebrun til sort med lysere Følehorn og Ben. Skulpturen er 

6" 
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meget fin, Hovedet er mat, den øvrige Krop glinsende. Den ud- 

staaende Behaaring er noget mere aaben end hos Hunnen. Længde 

2835 mm: 

Larven er kort og sammentrængt, bredest bagtil, den er hvid 

og glinsende med gennemskinneligt Hoved; den øvrige Krop er 

længdefuret med spredte, korte, svagt krummede Børster. 

Faraomyren kræver et meget varmt Opholdssted, hvorfra den 

kan søge sin Føde; det kan være Revner i Murværk, særlig gerne 
op ad Varmeanlæg og Varmtvandsledninger, det kan være under 
Gulve i Indskudsleret, man kan ogsaa finde dem 1 Borebillers 
Gange i Træværk; man har fundet en Koloni i et Knivskaft og 
en anden i en Brevmappe. Særlig foretrukne er Lagerrum med 
Kolonialvarer, Bagerier, Konditorier og Køkkener. I Hoteller kan 
den undertiden være en Prøvelse baade i Restaurationerne og paa 
Værelserne, det samme er Tilfældet paa Hospitaler, og heller ikke 
private Ejendomme gaar fri. Insektsamlinger kan ligeledes være 
Genstand for deres interesserede Besøg, der oftest sætter sig de 
sørgeligste Spor. Paa disse Lokaliteter kan man finde deres Reder 
i stort Antal. De er meget stærkt befolkede og indeholder mange 
uvingede Hunner, der løber omkring mellem Arbejderne og lægger 
ÆG af og til, hvor det kan falde sig, men Æggene opsamles straks 
af Arbejderne. Myrerne færdes langs ganske bestemte Veje, som 
det er meget vanskeligt at faa dem til at forandre; de er livlige 
i deres Bevægelser, hvad der især gælder Hannerne, der ofte 
tager Vingerne til Hjælp. De er overordentlig dygtige til at finde 
skjulte Fødevarer, og de er meget graadige og faar hurtigt Bugt 
med Kød, Brød, Frugt, Sukker og Fedt, og smaa Dyr skeletterer 
de hurtigt og grundigt. Vingede Hunner findes især i Rederne i 
September og Oktober; Hannerne kommer sjældent tidligere end 

i Slutningen af Juni, 1 Oktober er de talrigst, og i November for- 
svinder de igen. Parringen sker sandsynligvis i Reden. 

Faraomyren stammer vist nok fra Indien, hvor man kender 
den fritlevende som Tyvemyre hos andre Myrer og hos Termiter. 
Ved Skibsfarten, ved Forsendelser af Varer, Planter og Dyr (til 
zoologiske Haver) er den saa blevet slæbt ind i alle varme og 
tempererede Lande paa Jorden og optræder nu som et alvorligt 
Skadedyr i Huse i de fleste større Byer. I Danmarks større Byer 

er den ret udbredt. 

[Myrmécina Curt. 

Slægten er ikke særlig artsrig; den er især udbredt 

i Østasien, paa de ostindiske Øer og paa Australien, 
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men ganske enkelte Arter findes i Nordamerika og i 

Europa, deraf en enkelt i Mellemeuropa. 

M. graminicola (Latr.). 2 og $: Hovedet er ganske lidt 

tværbredt, Bagranden og de parallelle Sider er svagt rundede, saa 

Nakkehjørnerne ikke træder frem. Pandelisterne er korte og diver- 

gerer bagud. Øjnene er smaa hos Arbejderne, noget større hos 

Hunnerne, de sidder lidt foran Hovedets Midte. Mundskjoldet er 

SEN LGT ; 
Fig. 45, Q 

Fig. 46. 

Fig. 44. 
Myrmecina graminicola. 

Fig. 44. Følehorn af Han og Arbejder. Fig. 45. For- og Mel- 

lemkrop af Arbejder i Profil. Fig. 46. Forvinge. (Fra Stitz 1939). 

midtpaa hvælvet fra Side til Side, den konvekse Bagrand er liste- 

formet fremhævet og fortsætter fremefter paa hver Side, saaledes 

at der dannes en skarp Tand paa hver Side af Mundskjoldets For- 

rand; en kort, midtstillet Længdeliste ender ligeledes med en lille 

Tand paa Forranden. Følehornene er 12-leddede; 1. Svøbeled er 

langstrakt, de efterfølgende 6 Led er tværbrede, og de 3 sidste 

danner en Kølle med meget stort Endeled. Kindbakkerne er brede 

med 2 store Apicaltænder og en halv Snes smaa, spidse Tænder. 

Epinotum har 2 kraftige Torne. Petiolus er ustilket, og dets Puld 

er i Profil kun synlig som en lav, retvinklet Forhøjning bagtil. 

Brodden er meget lille. Forvingerne har lukket Radialcelle og en 

Cubitalcelle, men mangler Discoidalcelle. Mørkebrun, Hunnerne 



86 

næsten sorte, Kropsvedhæng og Stilkknuder er lysere, Bagkroppen 

mørkere; Vingerne er glasklare med gulbrunt Skær. Skulpturen 

er gennemgaaende forholdsvis kraftig paa Hoved'og Forkrop, den 

bestaar overvejende af Længdefurer. Behaaringen bestaar af ret 

tætstillede, hvidlige, forholdsvis lange, udstaaende Haar. Længde 

af 2 3,4—4 mm, af $ 2,5—3,6 mm. 

d: Hovedet er forholdsvis lille, noget bredere end langt og 

meget stærkt hvælvet bag Øjnene. Pandelisterne er korte, deres 

Yderrande divergerer bagud. Øjnene er meget store og stærkt 

hvælvede. Mundskjoldets Midtfelt er stærkt hvælvet fra Side til 

Side. Følehornene er 13-leddede; deres Skaft er meget kort, 

næppe længere end de 2 første Svøbeled tilsammen; Svøben er 

lang og kun svagt fortykket mod Spidsen, 1. Led er af Længde 

med de efterfølgende, det er langstrakt pæreformet. Kindbakkerne 

har 3 utydelige Tænder. Epinotum har 2 korte, men kraftige Torne. 

Brunsort til sort, undertiden lysere; Munddelene er gule, Benene 

blegbrune. Glat og glinsende med flade Længdestriber. Behaa- 

ringen tyndere end hos Arbejderne, men tæt og lang paa Føle- 

hornsskaftet. Længde 3—4 mm. 

Den opgives at leve paa højst forskellige Lokaliteter, efter 
nogle Forfattere foretrækker den fugtigt Terræn eller Skove, me- 
dens det fra anden Side fremhæves, at den tværtimod undgaar 
fugtige Landskaber og fortrinsvis er at finde i lyse Fyrreskove, 

hvor man især træffer den paa fattig Jord med sparsom Vegetation. 
Rederne er godt skjult; det er som Regel Jordreder under Sten, 

men man kan ogsaa finde dem under Trærødder, i Træstubbe eller 
under Bark. Til Tider træffer man den i andre Myrers Reder 

eller Redeomraader (Formica, Lasius, Camponotus og Myr- 
mica), og i disse Reder kan man ogsaa træffe enkelte Myrmecina- 
Individer. Kolonierne er smaa, de tæller som Regel et halvt Hun- 
drede Individer. Den fører en underjordisk Tilværelse, den er lang- 

som i sine Bevægelser og har ingen Kamplyst. Naar den bliver 
angrebet, hverken forsvarer den sig eller søger at flygte, men ruller 
sig sammen og ligger død og er saa alene beskyttet af sin haarde 
Kitin. Myrmecina lever af mindre Insekter som f. Eks. mindre 
Myrer og deres Yngel; den kan ogsaa træffes paa Aadsler, og i 

Fangenskab har man iagttaget, at den har spist Honning, derimod 
synes den ikke at interessere sig for Bladlus. Sværmetiden falder 
sidst paa Sommeren. Kolonierne grundes sandsynligvis selvstændigt. 

Larverne overvintrer; de bliver om Efteraaret slæbt i Hobe af Ar- 

bejderne; de fodres fra Mund til Mund, men faar ogsaa imellem 
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smaa Insektstumper. De forpupper sig i Maj, og i Juni og i Juli 
klækkes Imagines. 

Arten findes i Vesteuropa, Mellemeuropa, Sydeuropa og Tunis; 
dens nordligste Forekomst er Sydsverige, og der skulde derfor og- 
saa være stor Sandsynlighed for at finde den i Danmark.] 

5. Harpagoxénus Forel. 

Af denne Slægt kendes kun 2 Arter, en nord- 

amerikansk og en europæisk. 

1. H. sublaevis (Nyl.) (Lille Rovmyre). 2 og $: Hovedet 

er stort og bredere end Forkroppen, det er længere end bredt 

med skarpe Forhjørner, parallelle Sider, fladt konkav Bagrand og 

afrundede Nakkehjørner. Pandefeltet er lille, nedsænket og med 

utydelige Grænser. Pandelisterne er brede, deres Yderrande bagud 

divergerende. De. veludviklede Øjne sidder lidt foran Hovedets 

Fig. 48, 

Harpagoxenus sublaevis. 

Fig. 47. Hoved af Arbejder (A) 

og Han (B). Fig. 48. Følehorn 

af Han og Arbejder. Fig. 49. 

For- og Mellemkrop af Arbejder 

1 Profil. Fig. 50. Forvinge. 

Fig. 50. (Fra Stitz 1939). 
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Midte. Følehornene er 11-leddede, de er tykke og har 4-leddet 

Kølle; 1. Svøbeled er langstrakt saa langt som de 3 efterfølgende 

Led tilsammen, de efterfølgende Led er tværbrede, kun Endeleddet 

er længere end tykt. Kindbakkerne er brede og kraftige, de er 

stærkt krummede og har skarp, glat, utandet Skærerand. Kæbepal- 

perne er 5-leddede, Læbepalperne 3-leddede. Paa Forkroppen er 

Sømmene ret tydelige, ogsaa hos Arbejderne; Epinotums Torne er 

kraftige og ret korte. Petiolus er kort og ustilket med høj Puld, 

Postpetiolus er bredt, og begge Stilkknuder har paa Undersiden en 

skraat fremadrettet Tand. Vingerne har en Cubitalcelle, Discoidal- 

celle og en lang, aaben Radialcelle. Brun; Vingerne glasklare. 

Skulpturen er svag og meget forskellig paa de enkelte Dele, Bag- 

kroppen er dog helt glat og blank. Behaaringen er overalt tem- 

melig tæt, lang, udstaaende og brungul. I Tuen findes baade nor- 

male, vingede Hunner og ergatoide Hunner, af hvilke de sidste 

er langt de hyppigste. "Længde af vinget 2 ca. 4,7 mm, af vinge- 

løs, ergatoid 92 4,7—5,7 mm, af $ 3,5—5,4 mm. 

d: Hovedet er lidt bredere end langt. Øjnene er meget store 

og stærkt hvælvede. Følehornene er 12-leddede med lang, traad- 

formet Svøbe; Skaftet er ganske kort, saa langt som de 2 efter- 

følgende Led tilsammen; 1. Svøbeled er kortere end noget af de 

efterfølgende. Kindbakkerne er korte og uden Tænder paa Skære- 

randen. Paa Mellembrystet er der Mayrske Furer; paa Epinotum 

er der et Par stumpe, fremspringende Knuder i Stedet for Torne. 

Mørkebrun til sort, ofte med. lysere Følehorn, Ben, Stilkknuder 

og Bagkrop. Skulpturen er fin, Hovedet er mat, Forkrop og Stilk- 

knuder giinsende og Bagkroppen stærkt glinsende. Den udstaaende 

Behaaring er temmelig tæt og lang, særlig paa Hovedet. Længde 

2,14 5 mm: 

Harpagoxenus anlægger ikke selv Rede, den lever ikke 
selvstændigt, men i blandede Kolonier sammen med Leptotho- 
rax, oftest L. acervorum. Dermed er ogsaa bestemt de Loka- 
liteter, den kan forekomme paa; den er fundet paa sandet eller 
gruset Bund i temmelig tørre, varme Hedeskove, paa aabne Ste- 
der og paa Skraaninger. Den træffes under Sten, i udgaaet Ved, 

under Fyrrebark og i Stubbe. I Kolonierne er der ikke blot Ar- 
bejdere, men ogsaa Forplantningsindivider af begge Myrearter; det 
højeste Antal, man har fundet, er ca. 50 Harpagoxenus-Indi- 
vider i en Leptothorax-Koloni paa ca. 200. Harpagoxenus 

” 
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er stærkt afhængig af Værtmyren, som den bliver fodret af. Naar 
Arten er trængt ind i en Leptothorax-Rede, stjæler den Lar- 

ver herfra; det er iagttaget, hvorledes den slikker disse Larver 
og undertiden endda fodrer dem, og paa samme Maade opfører 

den sig over for de friskklækkede Leptothorax-Arbejdere, der 
senere hen overtager Larvernes Forplejning; man ser den saa al- 
drig mere bære rundt paa Larverne; som Regel opholder den sig 
nu i Larvekamrene, beskæftiget med at pudse sig selv og sine 
Artsfæller. Kolonidannelsen er uselvstændig og finder sandsynlig- 
vis Sted som Led i et Røvertogt, hvori ogsaa de ergatoide Hun- 
ner tager Del; disse bliver saa sandsynligvis tilbage i den erobrede 
Rede, hvor de af de tilbageblevne Leptothorax-Pupper op- 
drætter de første Hjælpemyrer. Desuden har Forsøg vist, at en 
normal Hun ligesom den ergatoide omend med Besvær kan trænge 
ind 1 en Rede og røve Pupper. 

Arten er udbredt over næsten hele Europa, men er sjælden 
overalt. I Danmark er den kun taget en enkelt Gang i Rye Nørre- 
skov i en omstyrtet, trøsket Birk i Reden til Leptothorax acer- 

vorum; den har dog sikkert en betydeligt større Udbredelse her 
1 Landet. 

7. Leptothérax Mayr. 

2 og $: Hunnen er kun lidet større end Arbejde- 

ren. Hovedet er noget længere end bredt, bredere end 

Brystet. Pandefeltet er utydeligt begrænset. Oceller fin- 

des undertiden ogsaa hos Arbejderne. Følehornene er 

11- eller 12-leddede; 1. Svøbeled er langt, Køllen er 

tydelig, saa lang som eller længere end den øvrige 

Del af Svøben. Kindbakkerne er tandede og brede. 

Kæbepalperne er 5-leddede, Læbepalperne 3-leddede. 

Epinotum har 2 Torne. Petiolus er som Regel kort- 

stilket med i Profil mere eller mindre kileformet, under- 

tiden noget afrundet Puld. Forvingerne har lukket Cubi- 

talcelle, og som Regel Discoidalcelle; Radialcellen er 

lang og aaben eller kort og lukket; den indre Cubital- 

gren er undertiden utydelig. Brunlige Former, hvor 

Hoved og Bagkrop som Regel er svagt, men dog ret 

mme 
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tydeligt mørkere end For- 

krop og Stilkknuder. Skulp- 

turen er forholdsvis kraftig, 

men meget svagere end hos 

Å B Myrmica. Kroppens Bør- 

Fig. 51. ster er afstudsede. Mellem 

Hun og Arbejder forekom- 

omen mer der hyppigt Mellemfor- 

| mer, Microgyner og Erga- 

j tolder, der alle kan findes 
Fie. 52; É 

i eptothoraracervert Vrdet same Same 

rum. Fig. 51. Hoved af Arbej- åd: Paa Størrelse med Ar- 

mg (A) u Sode Fig. 52. bejderen. Hovedet er bredt. 

Seri Perl ae are Følehornene er 12- eller 13- 
leddede med ofte meget kort 

Skaft og traadformet Svøbe med eller uden tydelig Kølle. 

Kindbakkerne er tandede eller utandede. Paa Mellembry- 

stet er Mayrske Furer. Epinotum har 2 stumpe Knuder. 

Det er smaa, kraftigt byggede Former, der er ret livlige, men 

frygtsomme og lidet kamplystne. De er i Besiddelse af stor Til- 

pasningsevne, naar de anlægger deres Boer, og de er almindelig- 

vis meget modstandsdygtige over for Temperaturekstremer og. Fug- 

tighed. Kolonierne er som Regel smaa og indeholder ofte kun en 

enkelt befrugtet Hun. Ubefrugtede Hunner mister undertiden deres 

Vinger allerede i Reden, og de forlader saa ikke denne; de kan 

kendes fra de befrugtede paa den mindre Bagkrop. Hunnerne ad- 

skiller sig i Levevis kun lidet fra Arbejderne, de flytter ligesom 

disse rundt med Yngelen. Leptothorax dyrker ikke Rodlus og 

opsøger heller ikke Bladlus paa Planterne, men de slikker gerne Hon- 

ningdug fra Bladene. Optræder som Værter for Harpagoxenus. 

Slægten er udbredt i alle varme og tempererede Egne med 

Undtagelse af Australien og omliggende Øer. Det, er en ret arts- 

rig Slægt, der er repræsenteret af flere Arter i Mellemeuropa; af 

disse er to ogsaa fundet hos os, medens en tredie kan forventes. 
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Artsnøgler. 

og Ø. 
1" Følehorn 11-leddede. (Mychothørax) se en ein del 2 

Følehorn 12-leddede (Leptothårax s. str.). 2. tubérum. 
2. Skinneben: med udstaaende, stive, korte Haar. 1. acervérum. 

Skinneben uden udstaaende, stive Haar...... muscårum. 

ag 

Fig. 53. Følehorn af Leptothorax, Han og Arbejder. 
Å acervorum, B tuberum. (Fra Stitz 1939). 

Fig. 54. Leptothorax. A Vinger af acervorum, B Forvinge 

af tuberum. (Fra Stitz 1939). 
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sm 
1. Følehorn 12-leddede, Skaftet kortere end 2. Svøbeled. 

Radialcellen er lang og aaben (Mychothårax) ..... »Æ 
Følehorn 13-leddede, Skaftet længere end 2. Svøbeled. 
Radialcellen kort og lukket (Leptothårax s. str.).. 

2. tubérum. 

22 Bert idtighaarede FANS MERE DR SA KER 1. åcervodrum, 
Den køribdarede SSG ME SYES ESSENS SN FOSSER muscårum. 

1. L. (Mychothårax) acervérum (F.). 2 og $: Hovedet 

har parallelle, ganske svagt rundede Sider og næsten ret Bagrand. 

Pandelisterne er korte, deres Yderrande er næsten rette, svagt 

divergerende bagtil. De forholdsvis store Øjne sidder omtrent ved 

Hovedets Midte. Følehornene er 11-leddede. Kindbakkerne er 6 — 

7-tandede. Tornene paa Epinotum er forholdsvis lange. Petiolus 

har fortil paa Undersiden en lille, stump, skraat fremadrettet Torn. 

Rødliggult til mørkebrunt nuanceret. Skulpturen paa Hoved og 

og Forkrop, der er mat glinsende, ret kraftig, medens Bagkroppen 

er blank og glat. Kroppen er temmelig tæt besat med stive, af- 

studsede Børster; paa Skinnebenene er Haarene udstaaende,. stive 

og korte, og paa Følehornene er de meget korte. De glasklare 

Vinger har aaben Radialcelle og blegt brunliggule Ribber og Vinge- 

mærker. Længde af 9 3,5—4,8 mm, af $ 3,1—4,5 mm. 

dd: Hovedet er tværovalt. Følehornene er 12-leddede og me- 

get lange; det korte Skaft er dobbelt saa langt som 1. Svøbeled, 

kortere end de 2 første Svøbeled tilsammen; 1. Svøbeled er me- 

get kortere end noget af de efterfølgende Led, kun lidt længere 

end tykt. Kindbakkerne er slanke med afstudset Skærerand uden 

Tænder. Palperne er meget slankere end hos Arbejderne. Epi- 

notum har oftest 2 ganske smaa Knuder. Mørkebrun med lidt 

lysere Ben. Skulpturen paa Hoved og især paa forreste Del af 

Forkroppen ret kraftig, medens Bagkrop og Stilkknuder er helt 

glatte. Overalt, men især paa Hovedet langt behaaret, lidt kortere 

er Behaaringen dog paa Følehornene og paa Forkroppens Under- 

side. Længde 3,7—4 mm. 

Man finder den mest paa tør Bund med ringe Vegetation, 
men den kan ogsaa optræde som Mosebeboer. Rederne findes 
under tør Bark, i Stubbe, i paa Jorden liggende Grenstykker, 
under Mosdækket paa Stammer, ja man har endogsaa fundet dem 
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i Plantegaller, og nogle Steder anlægges de som Jordreder under 
Sten. Kolonierne er ret smaa, og de findes ofte i større Myre- 
arters Reder (Formica, Lasius og Myrmica). Foruden nor- 
male Hunner og Arbejdere forekommer der ogsaa Mellemformer, 
ja man har endda lejlighedsvis fundet microgyne Hunner hyppigere 
end normale Hunner. Sværmetiden strækker sig fra Juni til Sep- 
tember, men det er August, der er den vigtigste Maaned. Hun- 
nerne kan paa Grund af deres ringe relative Størrelse ikke bære 
Hannerne i Flugten. Kolonierne grundes selvstændigt, men kan 
ogsaa opstaa ved, at en befrugtet Hun trænger ind i en anden 

Myrearts Rede. 
Arten er udbredt i Nord- og Mellemeuropa og i Størstedelen 

af Asien; mod Nord gaar den helt op i det arktiske Norge og 
mod Syd til det nordligste Sydeuropa, men her optræder den ude- 
lukkende som Bjergdyr. I Danmark er den udbredt over hele 
Landet. 

[L. (M.) muscérum (Nyl.) Denne Art ligner den foregaaende 

overmaade meget og er rimeligvis overset herhjemme. 2 og &: 

Sømmen mellem Bryst og Epinotum er mindre tydelig hos Arbej- 

deren af denne end af den foregaaende Art. Den udstaaende Be- 

haaring paa Kroppens Overside er noget kortere og mindre tæt 

og mangler helt eller døg næsten helt paa Følehorn og Ben. 

Længde af 2 2,5—3,8 mm. af $ 2,5—3,2 mm. 

d': Behaaringen er ret tæt og udstaaende paa Hoved, For- 

kroppens og Bagkroppens Underside, Bagkropsspidsen og Laare- 

nes Bagkant, medens den er kortere og mere tilliggende paa Føle- 

horn og Ben. Længde 3,5—4 mm. 

Ogsaa i Levevis slutter den sig meget nær til den foregaaende; 
man har fundet en Koloni i en gammel, vissen Kæruldtue, der 
laa i en sanguinea-Rede, en anden er fundet i en Grankogle, 
der ligeledes laa i en sanguinea-Rede; i Sverige synes man 
særlig at have fundet den i Forbindelse med Formica rufa-Tuer. 

Artens Udbredelse er stor, men daarligt kendt; da den imid- 
lertid er taget i begge vore Nabolande, er der al Grund til at 
tro, at den ogsaa hører til den danske Fauna.] 

2. L. (Leptothérax s. str.) tubérum (F.). 2 og $£: Ho- 

vedet er noget længere end bredt med parallelle, svagt rundede 

Sider, lige afskaaret Bagrand og bredt rundede Baghjørner. Pande- 

listerne er korte, deres Yderrande divergerer temmelig stærkt bag- 

til. Øjnene sidder omtrent midt paa Hovedets Sider, de er ret 
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veludviklede. Følehornene er 12-leddede; 1. Svøbeled er omtrent 

saa langt som de 3 næste Led tilsammen; de efterfølgende Led 

er tydeligt tværbrede, kun Kølleleddene er saa lange som eller 

længere end tykke. Kindbakkerne er 5-tandede. Epinotums Torne 

er ret korte og kraftige. Paa Vingerne er Radialcellen kort og 

lukket. Arbejderne er rødgule, Hunnerne mere brunlige, Farven 

varierer dog og er desuden isprængt mørkere Tegninger. Hoved, 

Forkrop og Stilkknudernes Sider er i hvert Fald hos Hunnerne 

matte paa Grund af Skulpturen, der for en stor Del bestaar af 

Længdestriber; Bagkroppen er blank. Kroppen er jævnt tæt besat 

med udstaaende Børster, der dog mangler paa Følehornsskaft og 

Ben. Længde af 92 2,5—3,7 mm, af Z 2—3 mm. 

dd: Hovedet er tværovalt med korte Pandelister. Følehornene 

er 13-leddede, deres Skaft er omtrent saa langt som de 4 første 

Svøbeled tilsammen, alle Led er længere end tykke. Kindbakkerne 

er brede og 5-tandede. Epinotum har 2 korte Knuder. Mørke- 

brun til sort med lysere Kropsvedhæng. Skulpturen er meget fin 

og Overfladen for Størstedelen blank. Den udstaaende Behaaring 

paa Kroppens Overside er kort og sparsom, paa Følehornene er den 

fin og tilliggende, og paa Benene mangler den. Længde 2,6 —3 mm. 

Den foretrækker tørre Lokaliteter og findes derfor paa ste- 
nede, solrige Pladser med sparsom Vegetation, medens den und- 
gaar Kulturland, Steder med forholdsvis rig Vegetation og Løvskov. 
Rederne findes i dødt Træ, i Træstubbe, under Bark, i hule Plante- 
stængler og i Jorden under Sten eller i Klippespalter; man har 
ogsaa truffet dem i smaa, tomme Sneglehuse og en enkelt Gang 
i et Patronhylster. Arten holder ofte til i større Myrers Rede- 
omraade (Formica, Lasius, Myrmica). Kolonierne er meget 
smaa. Sværmetiden falder i Juli— August. 

Med Undtagelse af de nordligste Egne er denne Art udbredt 
i hele Europa, og desuden er den fundet i Algir. I Danmark er 
den kun taget paa Bornholm, hvor den er ret almindelig. 

7. Formicoxénus Mayr. 

Der kendes kun en Art af denne Slægt. 

1. F. nitidulus (Nyl.)") (Blank Gæstemyre). 2 og ZZ: Ho- 

vedet er noget længere end bredt. Pandefeltet er utydeligt og 

") —= Stenamma westwoodi Meinert. 
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Pandelisterne korte. Mundskjoldet er stort, det er ret stærkt hvæl- 

vet fra for til bag. De ret store Øjne sidder ganske lidt foran Hove- 

dets Midte; Oceller mangler normalt hos Arbejderen. Følehornene 

er 11-leddede; 1. Svøbeled er langstrakt, de 6 efterfølgende stærkt 

tværbrede; de 3 yderste Led er større og danner en tydelig Kølle, 

der er godt og vel halvt saa lang som hele Svøben. Kindbakkérne 

er 5-tandede. Kæbepalperne er 4-leddede, Læbepalperne 3-leddede. 

Fi.55, 

Fig. 57. Fig. 56. 

Formicoxenus nitidulus. 

Fig. 55. Hoved af Arbejder (A) og Han (B). Fig. 56. Føle- 

horn af Han og Arbejder. Fig. 57. For- og Mellemkrop af Ar- 

bejder i Profil. (Fra Stitz 1939). 

Epinotum har 2 spidse og kraftige, men ikke ret lange Torne. Peti- 

olus er ustilket med lav, i Profil skarpvinklet Puld, og paa Under- 

siden har det en stump, fremadrettet, tandagtig Køl; Postpetiolus er 

meget bredere og har paa Undersiden en kraftig, skraat fremadrettet 

Torn. Brodden er veludviklet. Hunnen er noget større end Arbej- 

deren og ligner denne, de to Kaster er forbundet ved talrige Over- 

gange; blandt Microgyner træffer man Individer med 3, 2 eller 

kun 1 Ocel, der saa kan sidde usymmetrisk. De normale Hunner 

har i deres Forvinge en Cubitalcelle, Discoidalcelle og aaben Ra- 

dialcelle. Lysere eller mørkere ravfarvet, Baghoved, Følehorns- 

kølle og delvis Bagkrop ofte mørkere. Skulpturen er mikroskopisk, 

og alle Legemsdele er blanke. Der er korte, fine, skraat udstaa- 
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ænde Børster af gullig Farve paa Følehorn, Kindbakker og Ben 

og noget sparsommere paa Hoved og Krop. Længde af 29 3,3— 

3,5 mm, af $ 2,6—3,3 mm. 

cd: Der kendes i hvert Fald indtil nu kun uvingede, ergatoide 

Hanner, der i Størrelse og hele deres Form minder meget om 

Arbejderne. Hovedet er dog forholdsvis lidt bredere. Øjnene er 

oftest lidt større; Oceller kan undertiden delvis mangle, eller de 

er rudimentære. Følehornene er 12-leddede; deres Skaft er halvt 

saa langt som Svøben; Køllen er veludviklet. Kindbakkerne er ret 

slanke med 2 stumpe, brede Tænder. Farve, Skulptur og Behaa- 

ring som hos Hunnen. Længde 2,5—3,3 mm. 

Den foretrækker Skovbryn og Hegn og er i sin Forekomst 
helt afhængig af sine Værtmyrer, Formica-Arter, især F. rufa. 
I Værtmyrens Reder anlægger den sine Boer, navnlig 1 Værtredens 

Vægge eller i det bløde Træ i Træstubbe, hvor de gnaver Kamre 
og Gange. De smaa RKeder ligger i den store Myretues ydre Lag, 
oftest ud til Siden og aldrig i den underjordiske Del. Det er smaa 
knapformede Hulheder, der ved Gange er forbundet med Vært- 
redens Gangsystem. Formicoxenus-Kolonierne er gennemgaa- 
ende kun smaa og bestaar kun sjældent af mere end et Hundrede 
Individer. Hvis Værten skifter Rede, følger Gæsten med, de bærer 

saa deres egen Yngel, men det hænder ogsaa, at de alene pludse- 
ligt forlader Reden. De er hurtige og behændige, og baade Arbej- 
derne og Forplantningsindividerne kan træffes i Værtmyrens Gange. 
Naar de er sultne, æder de næsten hvadsomhelst, saavel af dyrisk 
som af plantisk Oprindelse, men normalt lader de sig fodre af 
Værten; de kryber op paa dens Ryg eller Hoved og hamrer løs 
paa dens Munddele, indtil den giver en Draabe Næring fra sig. 
De smaa Myrer har et udmærket Vaaben i at ligge døde, men de 
forsøger ogsaa paa at forsvare sig med Brodden; det er dog ikke 
almindeligt med blodige Optrin. Baade Hanner og Hunner er al- 
mindelige i Juli— August og kan saa træffes i stort Antal paa 
Tuens Overflade, naar den ikke er udsat for direkte Solskin. Hvor- 

ledes Kolonidannelsen sker, ved man ikke; enten opsøger den be- 
frugtede Hun en ny Formica-Tue, eller den vender tilbage til 
eller bliver i den gamle. 

Arten har en meget vid Udbredelse i Palæarktis; den findes 
fra Nordnorge til Italien og fra England til Østsibirien. I Dan- 
mark er den taget mange Steder og er vist nok ikke sjælden. 
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8. Tetramérium Mayr. 

Q og $: Hovedet er mere eller mindre rektangu- 

lært. Pandefeltet er utydeligt. Mundskjoldet er som Re- 

gel ret fladt. Følehornene er 12-leddede med 3-leddet 

Kølle. Kindbakkerne er brede med tandet, undertiden 

meget fintandet Skærerand. Kæbepalperne er 4-leddede, 

Læbepalperne 3-leddede. Epinotum har næsten altid 

2 Torne. Petiolus er mere eller mindre langstilket. 

Brodden er stor. Forvingerne har en Cubitalcelle, Di- 

scoidalcelle og i hvert Fald omtrent lukket Radialcelle. 

Hunnen er større, ofte meget større end Arbejderen. 

g: Oftest lidt mindre end Hunnen. Hovedet er som 

Regel meget lille, ikke nær saa bredt som Forkroppen. 

Pandelisterne er ret brede og korte. Øjnene er meget 

store og hvælvede. Følehornene er 10-leddede; deres 

Skaft er meget kort, kortere end eller af Længde med 

2. Svøbeled, hvis paafaldende Længde sandsynligvis skyl- 

des, at det bestaar af flere sammensmeltede Led. Kind- 

bakkerne er tandede. Mellembrystet har Mayrske Furer. 

Slægten, der er forholdsvis artsrig, er udbredt i Europa, 

Asien, de oceaniske Øer, New Guinea og Afrika, hvorimod den 

kun har en enkelt Repræsentant i Amerika (indslæbt); den findes 

først og fremmest i Troperne, og i Mellemeuropa er kun en enkelt 

Art hjemmehørende, men desuden kan man nu og da træffe en- 

kelte af de mere varmeelskende Former i Væksthuse og paa lig- 

nende Lokaliteter. 

Artsnøgler. 

pong 8: 
1. Forekommer kun i opvarmede Væksthuse eller paa lig- 

nende beskutlede Sille an der dede ks rå 
Forekommer i det fri, kun undtagelsesvis indendøre .. 

l. caespitum. 
2. Meget lille, de største Hunner ca. 2,53 mm. 2. simillimum. 

Større, de mindste Arbejdere ca. 3,4 mm..... guineénse. 

7 

SEERE ry mere 
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1: Meet le ER NSB NE SN. TAS NE SS LASER DE 25mllimums 
Større; mindst 45 en 2 5 SON SEES LES SEDERSEUR SEER 2: 

2. Forekommer kun i opvarmede Væksthuse eller paa lig- 
nende: beskyttede; Steder 3 Vi. 20 ke så en guineénse. 
Forekommer i det fri, kun undtagelsesvis indendøre .. 

l. caespitum. 

1. T. caespitum (L.) (Græstørvmyren). 2 og $: Hovedet er 

ca. saa langt som bredt med omtrent parallelle Sider og næsten lige 

afskaaret Bagrand. Pandelisterne er korte, deres næsten lige Yder- 

rande divergerer bagud. Øjnene, der baade hos Hunner og Arbej- 

e 

Fig. 60, 

Fica59% 

Fiq. GT 

Tetramorium caespitum. 

Fig. 58. Hoved af Han (A), Arbejder (B) og Hun (C). 

Fig. 59. Følehorn af Han og Arbejder. Fig. 60. For- og Mellem- 

krop af Arbejder i Profil. Fig. 61. Vinger. (Fra Stitz 1939). 
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dere er ret smaa, sidder omtrent lige midt paa Hovedets Sider, 

Kindbakkerne har ca. 8 ulige store Tænder. Epinotums Torne er 

ret korte. Medens Hunnerne næsten altid er sorte eller i hvert Fald 

mørkebrune, er Arbejdernes Farve mere variabel, kan undertiden 

slaa helt over i gult; Følehorn og Ben er altid rødgule, og det 

samme er Tilfældet med Bagkroppens Segmentrande. Hos Arbej- 

deren er Hoved, Forkrop og Stilkknuder, der er forholdsvis matte, 

ret kraftigt længderidsede, medens den blanke Bagkrop er helt glat; 

hos Hunnerne er Skulpturen betydelig finere. Overalt er der for- 

holdsvis lange, udstaaende, hvidlige Børster, paa Følehornsskaftet 

er de kortere og mere skraatstillede, paa Benene noget længere. 

Vingerne er glasklare med bleggule Ribber og Vingemærker. 

Længde af 2 6—8,1 mm, af $ 2,3—3,5 mm. 

d: Mundskjoldet er bredere og mere hvælvet end hos Arbej- 

derne. Kindbakkerne er brede og ligner Arbejdernes, men har 

kun 7 Tænder. Paa Epinotum er der ikke Torne, men kun 2 

svage Knuder. Farve, Skulptur og Behaaring omtrent som hos 

Hunnen. Længde 5,5—7 mm. 

Larven er gullighvid; den ligner Anergates-Larven meget, 

men Hovedet har korte Haar; endvidere er de kortgrenede Haar, 

der sidder tæt over hele Kroppen, mere aabent forgrenede, og de 

lange Haar er ikke Savhaar. Lange Ankerhaar findes paa Over- 

siden af 2.—6. Bagkropsled. | 

Den ynder i Almindelighed tørt, solaabent Land og findes der- 
for overvejende paa Sandjord, men den undgaar dog heller ikke 
helt fugtig Bund, og ogsaa i Skove kan man træffe den. I An- 
lægget af Reden har den stor Tilpasningsevne; det er sædvanligvis 
Jordreder, der hyppigt findes under Sten, men der kan ogsaa være 
endog temmelig høje Jordtuer. Fra de smaa Kamre gaar der 
snævre Gange op til Overfladen, hvor de ofte er lukket med Jord- 
partikler; de fører ofte dybt ned i Jorden, men kan ogsaa løbe 
langs med og lige under Jordoverfladen, især hvor de staar i 
Forbindelse med Døtrekolonier. Ogsaa i raadne Træstammer og i 
Murspalter anlægges Rederne, og der er fundet en lille Koloni i en 
Vinbjergsnegls Skal. Rederne ligger ofte i andre Myrearters Om- 
raader (Formica, Lasius og Myrmica), men de staar næppe 
i Forbindelse med disse; de tæller undertiden et meget stort An- 
tal Arbejdere, men kun en enkelt Hun, der oftest er vanskelig at 
finde. Arten er ret livlig, og den er stridbar og uforfærdet, naar den 
angriber. De enkelte Kolonier er meget fjendtligt indstillede over 
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for hinanden, og det kommer ikke sjældent til bitre Kampe imel- 
lem dem. Den schweiziske Myrmekolog Forel har beskrevet en saa- 
dan Kamp, der bredte sig over en Græsskraaning paa over 30 m. 
Den var meget heftig, og Tusinder af døde bedækkede Jorden. 
Modstanderne bøjede Bagkroppen til Stik og søgte under store An- 
strængelser at slæbe hinanden bort. Som Regel havde 3—4 Myrer 
bidt sig fast i hinanden, og naar de slap deres Tag, var gerne 
en eller anden halvdød eller havde mistet Stykker af Ben eller 
Følehorn. Striden stod paa i mere end en Maaned, dog med sskif- 
tende Heftighed og Udstrækning. Paa varme Dage var Myrernes 
Livlighed . forbløffende, men deres Kamplyst var mindre, og der 
var ikke saa mange døde. Indgangene til de tabendes Reder blev 
belejret af Sejrherrerne. De levér fortrinsvis af animalske Stoffer, 
men sætter ogsaa megen Pris paa søde Sager. De dyrker Rodlus, 
men besøger ikke Bladlus paa Planterne. Det er iagttaget, at de 
har begnavet Kartoffelknolde og Rødder af unge Kaal- og Roe- 
planter og derved beskadiget Planterne. De er blevet truffet ædende 
paa et Aadsel, der laa en Meter under Jordoverfladen, og man 

kunde i denne Forbindelse ikke finde noden Rede i Nærheden. 
I Marken kan man finde dem paa Gødning. Lejlighedsvis samler 
Arten Frø, der undertiden opbevares i særlige Kornkamre; denne 
Samletrang synes ikke at være udpræget hvert Aar, ligesom den 
ogsaa varierer geografisk. Det er meget forskellige Frø, man har 
fundet i deres Depoter, men det ser ud til at være Regelen, at 
der til en bestemt Tid i en bestemt Koloni kun samles en bestemt 

Slags Frø. Sværmetiden falder fortrinsvis i Juni og Juli, og Koloni- 
dannelsen er selvstændig. Arten er regelmæssig Vært for Aner- 
gates og Strongylognathus. 

Den har en meget vid Udbredelse; den findes i hele Europa 

med Undtagelse af de aller koldeste Egne og har en tilsvarende 
Udbredelse i Asien helt over til Japan; desuden findes den, om- 
end ikke særlig hyppigt i Nordamerika og paa de Kanariske Øer; 
i Nordamerika, hvor den rimeligvis er indslæbt, udvider den stadig 
sit Forekomstomraade. I Danmark er den udbredt paa sandede 

Steder hele Landet over. 

2. T. simillimum (Smith). 2 og $: Hovedets Form er som 

hos caespitum. Pandelisterne er saa lange som Følehornsskaf- 

terne. Epinotaltornene er korte. Rødliggul, Bagkroppen lidt mørkere; 

Hunnerne er gennemgaaende lidt mørkere end Arbejderne. Hoved 

og Forkrop er fint længdestribede, Stilkknuderne med mere net- 

agtig Skulptur og Bagkroppen glat og glinsende. Kroppen er ret 

vel forsynet med korte, udstaaende Børster. Længde af 9 2,2 — 

2,5 mm, af $ 1,6—2 mm. 
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od: Hovedet er kun ganske lidt smallere end Forkroppen. 

Epinotum er uden Torne. Lys rødliggul, Følehorn og Ben blegere 

og Baghovedet noget mørkere. Skulpturen er ganske fin. Behaa- 

ringen er, hvad de udstaaende Børster angaar, sparsommere end 

hos Arbejderen. Længde ca. 2,6 mm. 

Denne afrikanske Art er for lang Tid tilbage fundet i et Vækst- 
hus i Øvreschlesien. I Danmark er den taget i et Varmehus i 
Rosenborg Have i København i Midten af forrige Aarhundrede. 

[T. guineénse (F.). 2 og Z: Hovedet er noget længere 

end bredt, bredest hos Hunnen. Følehornsfurerne er veludvidlede. 

Epinotums Torne er ret lange. Petiolus er ret langstilket og kun 

lidt smallere end Postpetiolus. Rustrød med lysere Ben og lidt 

mørkere Bagkrop. Skulpturen er grovere end hos caespitum, og 

Længdestriberne er forbundne ved Anastomoser, Behaaringen er 

relativ lidt længere end hos caespitum. Længde af CC 5—5,5 mm, 

af ØZ 3,4—4 mm. 

dd: Hovedet er bredere end langt. Epinotum er fint kantet 

paa Siderne, det har ganske smaa, spidse Torne. Mørkebrun med 

blegbrune Følehorn, Kindbakker og Ben. Skulpturen er fin, men 

tydelig; Hovedet er mat, medens Kroppen iøvrigt er mere eller 

mindre glinsende. Længde 4,5—5 mm. 

De europæiske Fund af denne Art, der har hjemme i tropisk 
Afrika, er fra Wien, hvor den er taget i et Væksthus, Budapest, 
hvor den er fundet i den botaniske Have, og Hamburg, hvor den 
fandtes i den zoologiske Haves Rovdyrhus.] 

[Strongylognåthus Mayr. 

Slægten, der tæller ganske faa Arter, hører først 

og fremmest til i Middelhavsomraadet, men den er iøv- 

rigt udbredt til Sibirien; i Europa gaar kun en Art 

saa langt mod Nord, at vi kan have Mulighed for at 

træffe den i Danmark. 

S. teståceus (Schenck). 2 og Z: Hovedet er næppe læn- 

gere end bredt; det har retliniede, parallelle Sider og udrandet 

Bagrand. Det indsænkede Pandefelt er tydeligt afgrænset. Pande- 
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listerne er korte, deres Yder- 

rande er bagtil svagt diverge- 

rende. Øjnene er ret store og 

sidder lidt foran Midten af Ho- 

vedet. Følehornene er 12-led- 

B dede; paa Svøben er 2.—7. Led 

tværbrede, de øvrige saa lange 

som eller længere end tykke; 

Ås Køllen er 3-leddet. Kindbak- 

Fig. 62. Strongylognathus " kerne er slanke, seglformet 

testaceus. Hoved af Arbejder krummede med utandet Inder- 
(A) og Han (B). (Fra Stitz 1939). rand. Kæbepalperne er 4-led- 

dede, Læbepalperne 3-leddede. 

Epinotum har 2 ganske smaa, spidse Tænder. Forvingerne har 

en Cubitalcelle, Discoidalcelle og aaben Radialcelle. Gulbrun, ofte 

med mørkere Bagkrop; Hunnen er undertiden noget mørkere end 

Arbejderen; Vingerne er hvidligt slørede, Ribber og Vingemærker 

er blegt gullige. Skulpturen er fin, men tydelig, lidt skarpere hos 

Hunnen end hos Arbejderen, Bagkroppen er dog helt glat, og hele 

Kroppen er glinsende. Kroppen er temmelig langt, udstaaende, 

gulbrunt behaaret; paa Ben og Følehornsskaft er Haarene korte, 

fine og tilliggende; Bagranden af Forvingerne er temmelig langt 

behaaret. Længde af 2 3,2—3,8 mm, af 

2-=3/6-mm: 

d: Hovedet er meget smallere end For- O 

kroppen; det er bredere end langt. Føle- 

hornene ligner meget Tetramoriuw's, Skaf- 

tet er kort, omtrent dobbelt saa langt som 

1. Svøbeled, men kortere end det meget lange Q 

2. Svøbeled, der er saa langt som de 3 efter- 

følgende Led tilsammen; Svøben er uden 

Kølle; alle Leddene er længere end tykke. 

Kindbakkerne er omtrent som hos ÅArbej- 

derne. Epinotum har kun yderst svage Frem- Fig. 63. Stron- 

gylognathus te- 
horn, Kindbakker og Ben brungule til gule. $+aceus. Følehorn 

spring. Mørkebrun eller tildels lysere, Føle- 

Skulpturen er fin, men tydelig. Behaaringen af Han og Arbejder. 

er som hos Arbejderne. Længde 3,2 —4,1 mm. (Fra Stitz 1939). 
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I sin Forekomst er den bundet til Tetramorium caespi- 

tum, der er dens Vært. Den findes i dennes Reder i Græsvegeta- 
tion, i Krat og Skovbryn og paa ikke alt for tørre Steder. Den 

er vanskelig at erkende i Værtmyrens Vrimmel, men man kan 
temmelig sikkert regne med at finde den i de Tetramorium- 
Kolonier, hvor de store Larver, der skulde blive til Forplantnings- 
individer, mangler. Sikrest finder man den om Sommeren, naar 
de vingede Individer forekommer i Rederne, idet de er betydelig 
mindre end Værtens Vingedyr. Med Hensyn til Talforholdet mel- 
lem Arterne i disse blandede Kolonier, da er der i en Koloni paa 
15—20000 Tetramorium-Arbejdere fundet ca. 1000 Stron- 

gylognathus-Arbejdere, desuden Pupper af begge Arter; af Pup- 

perne var 70 9/9 Vingedyr, de øvrige Arbejdere; desuden fandtes 
der en befrugtet Tetramorium-Hun og en befrugtet Stron- 
gylognathus-Hun. I andre Reder var Forholdet mellem Vært og 
Gæst fra 10:1 til 5:1, og Antallet af Strongylognathus ud- 
gør sjældent mere end 20 %/9 af Redens samlede Indbyggertal; det 
overstiger almindeligvis ikke et Par Hundrede Stykker. I disse 
blandede Kolonier passer Værtmyrens Arbejdere med særlig For- 
kærlighed Gæsten og dens Yngel; inden for deres egen Art er det 
særlig de store Vingedyr, der forsømmes, det gælder ikke blot 
for Yngelens Vedkommende, men ogsaa de voksne Individer, der 
som Regel ligefrem gaar til Grunde ved den mangelfulde For- 
plejning. Arten er frygtsom, men tager dog undertiden Del i sine 
Værters Kampe. Den staar paa yderst venskabelig Fod med sine 
Værter, der ofte bærer om med den, men den hjælper dem ikke 
med det daglige Arbejde. Sværmetiden falder i Juli — August. 
Dannelsen af den ny Koloni er sandsynligvis uselvstændig. 

Årten er udbredt fra Sverige til Norditalien og fra Frankrig 

til Vestsibirien, den mangler i England og er endnu ikke iagttaget 
i Danmark; de fleste Steder i sit Udbredelsesomraade er den ret 

sjælden, men paa Grund af sin skjulte Levevis er den sikkert i 

nogen Grad overset.] 

[Dolichoderinae Forel. 

Mundskjoldet kiler sig ind mellem Pandelisterne, 

der er mere eller mindre tydeligt afgrænsede. Føle- 

hornene er 12-leddede hos Hunner og Arbejdere, 13- 

leddede hos Hannerne. Der er kun en Stilkknude, hvis 

Skæl ofte er ganske lavt eller rudimentært. Gattet er 

en Tværspalte; Brod mangler; Analkirtler findes, deres 

Sekret har en aromatisk Duft, hos nogle Arter bliver 
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det klæbrigt og sejgtflydende i Luften, saa det bliver 

siddende paa den, det rammer. Vingerne har 1—2 

Cubitalceller, Discoidalcelle og lukket eller aaben Radial- 

celle. Arbejderne er monomorfe hos de Arter, der kom- 

mer i Betragtning her. 

Larverne bliver fodret med flydende Føde af vegetabilsk Op- 

rindelse. 

Gruppen "hører næsten udelukkende til i Jordens varme Om- 

raader, hvor den er repræsenteret af et meget stort Antal Former. 

I Danmark er den hidtil ikke fundet, men der er al Grund til at 

vente, at 2 eller 3 af dens Arter vil kunne tages her. 

Slægtsnøgle. 

2? og F: 
1. Hoved og Forkrop med grov og ru Skulptur; Epino- 

tums Bagrand, der har en fin Randliste, rager halvtag- 
formet bagud (Fig. 66):...... Dolichodérus (Side 104). 
Hoved og Forkrop med fin Skulptur; Epinotum bagtil 
urandet og ikke halvtagformet bagudragende ........ od 

2. Skæl særdeles veludviklet ..... Iridomyrmex (Side 108). 
Skæl ganske svagt udviklet (Fig. 69). Tapin&ma (Side 106). 

i: 

1. Følehornsskaftet er saa langt, at det rager ud over 
Hovedets Bagrand (Fig. 67C og 68). Tapin&ma (Side 106). 

Følehornsskaftet er kort, naar ikke Hovedets Bag- 
and (Fa, SD REE 0 SS SSR SET ke RR ANDERS n. 

2. Følehornssvøbens 9 næstyderste Led omtrent lige lange 
BEG BEER 0 als He BER Sene Dolichodérus (Side 104). 

Følehornssvøbens 6 yderste Led meget kortere end de, 
der ligger indenfor (Fig. 71) ... Iridomyrmex (Side 108). 

Dolichodérus Lund. 

Den artsrige Slægt er udbredt over de varme Om- 

raader af Asien, Australien og Amerika, medens der 

kun forekommer en enkelt Art i Europa. 

D. quadripunctåtus (L.). 2 og $: Hunnen er kun lidt 

større end Arbejderen. Hovedet er saa langt som bredt eller lidt 
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længere, det har rundede Sider og næsten retliniet Bagrand. 

Pandelisterne er korte, flade, noget divergerende bagud; Pande- 

furen er en ganske svag Ridse, der ikke naar Hovedets Bagrand; 

Pandefeltet er grubeformet og uskarpt begrænset. Mundskjoldet 

har lige afskaaret Forrand og er noget indtrykt foran Midten. De 

ret store Øjne sidder omtrent lige midt paa Hovedets Sider; AÅr- 

bejderen mangler Oceller. Kindbakkerne er brede med mange 

e! 

Fig. 66. Fra. 65, 

Dolichoderus quadripunctatus. 

Fig. 64. Hoved af Arbejder (A) og Han (B). Fig. 65. Føle- 

horn af Han og Arbejder. Fig. 66. For- og Mellemkrop af Ar- 

bejder i Profil. (Fra Stitz 1939). 

spidse Tænder. Kæbepalperne er meget lange og 6-leddede, Læbe- 

palperne er meget kortere og 4-leddede. Forkroppen har et sad- 

delformet Indtryk foran Eninotum, der bagtil rager halvtagformet 

bagud og langs Bagranden er forsynet med en fin Randliste. Stilken 

er temmelig lang; Skællet er foroven lige afstudset eller ganske 

svagt konkavt; det er noget fremadrettet, slutter nær op til Epi- 

notums Bagflade, medens omvendt Bagkroppens Forflade hviler 

paa Oversiden af Skællet. 1. Bagkropsled indtager ikke nær Halv- 

delen af Bagkroppen. Forvingerne har 2 Cubitalceller. Hoved og 

Bagkrop mørkebrune til næsten helt sorte, Forkrop, Stilk og Krops- 
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vedhæng rødbrune; fortil paa Bagkroppens Overside er der 4 under- 

tiden meget smaa lysegule Pletter. Paa Hoved og Forkrop er der 

en iøjnefaldende grov og ru Skulptur, medens Bagkroppen er helt 

glat. Behaaringen er meget sparsom. Længde af 9 4,5—5 mm, 

af $ 3—4 mm. 

dg: Hovedet er tværovalt med store Øjne. Følehornenes Skaft 

er lidt kortere end de 2 første Svøbeled tilsammen, 1. Svøbeled 

er meget kort, 2. Led ca. dobbelt saa langt som 1.; alle de efter- 

følgende Svøbeled er paa det nærmeste lige store. Kindbakkerne 

er omtrent som hos Arbejderen, blot noget svagere udviklet. Skæl- 

let er ganske lavt. Næsten sort, Kropsvedhængene lysere. Skulp- 

turen er meget fin og Behaaringen sparsom. Længde 4,5 —4,8 mm. 

Den anlægger sine Reder i tørre, hule Grene, fortrinsvis af 
Nøddetræ, men man kan ogsaa finde dem under Stammernes Bark, 
ja endda delvis i Jorden. Man mener, at den slaar sig ned i Hul- 
rum, der i Forvejen er anlagt af andre Hymenopterer eller af 
Billelarver. Den er fredsommelig og lever af Blomsternektar og 
Honningdug, som den slikker af Bladene. Den er i Stand til at 

holde sig meget fast til det Underlag, den bevæger sig hen over. 
Det er udprægede Dagdyr, som kun kommer frem, naar Solen er 
paa Himmelen, og der er en Varme paa mindst 189 C. Dens 

Sværmetid falder i Juli eller noget senere. 

Det er en sydeuropæisk Art, der har en meget vid, men til- 
lige meget spredt Forekomst i Mellemeuropa. Den er iagttaget 
paa Gottland og Oland, og det er ikke udelukket, at den tillige 

skulde findes paa Bornholm. 

Tapinbma Føårster. 

Den temmelig store Slægt er udbredt over alle Jor- 

dens varme og tempererede Egne med Undtagelse af 

New Zealand. En Art forekommer i: Mellemeuropa. 

T. erråticum (Latr.). 2 og Z: Hos de større Arbejdere er 

Hovedet saa langt som bredt, hos de mindre er det smallere, og 

hos Hunnerne er det bredere, især bagtil; Siderne er tydeligt buede, 

og Baghovedet er omtrent lige afstudset. Pandelisterne er næsten 

parallelle; Pandefelt og Pandefure mangler eller er utydelige. Mund- 

skjoldet har fortil i Midten et lille halvkredsformet Udsnit. Øjnene 

er store og sidder lidt foran Hovedets Midte. Paa Følehornene 
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er Skaftet tydelig kortere end Svøben, der er lang og uden Kølle. 

Kindbakkerne har 12 spidse Tænder. De 6-leddede Kæbepalper 

er mere end dobbelt saa lange som de 4-leddede Læbepalper. 

Epinotum har ingen Torne. Paa Stilkknuden er Skællet kun meget 

svagt udviklet, næsten helt overdækket af Bagkroppens stærkt frem- 

hvælvede 1. Led. Forvingerne har kun en Cubitalcelle og kan 

undertiden mangle Discoidalcellen. Sort med svag brunlig Tone, 

Kropsvedhængene noget lysere. Skulpturen er yderst fin. Udstaa- 

ende Haar mangler helt, derimod er hele Dyret dækket af en 

Å 
Fig. 68. 

Fig. 69. 

Tapinoma erraticum. 

Fig. 67. Hoved af Hun (A), Arbejder (B) og Han (C). Fig. 68. 

Følehorn af Han og Arbejder. Fig. 69. Krop af Arbejder i Profil. 

(Fra Stitz 1939). 

temmelig tæt, meget fin, tilliggende Behaaring, der giver det en 

silkeagtig Glans. Længde af 2 4,5—5,8 mm, af $ 2,2—4,2 mm. 

dåd: Hovedet er lidt bredere end langt. Følehornsskaftet er 

forholdsvis langt, ca. halvt saa langt som Svøben, hvis Led alle 

er omtrent lige lange. Iøvrigt som Hunnen. Længde 3,4—5 mm. 

Den holder til paa tørre, solrige Steder med spredtliggende, 
flade Sten, langs Veje og paa Skraaninger, hvorimod den alminde- 
ligvis undgaar fugtig, tung Bund og opdyrket Land. Rederne an- 

lægges som Regel under flade Sten, men hvor Sten mangler, laver 
den smaa Kupler af Jord eller andet Materiale; disse Tuer bygges 

op omkring Plantestængler og Græs, der oftest stritter igennem. 

ere za 
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Den underjordiske Del af Boet gaar kun en halv Snes cm i Dybden. 
Talmæssigt varierer Tapinoma-Samfundene meget i Sftørrelse. 
Arten skifter hyppigt Boplads og benytter saa midlertidigt tilfæl- 
dige Lejrpladser, indtil den har fundet en ny passende Lokalitet ; 
under disse Vandringer bærer Arbejderne hele Yngelen med rundt. 
Tapinoma er en meget livlig Myre; den løber omkring i det 
varmeste Solskin med hævet Bagkrop, der stadig er i Bevægelse, 
men saa snart Solen forsvinder, forsvinder den ogsaa, og i koldt 
og trist Vejr ser man den ikke. Den er først og fremmest carnivor, 
den gør Jagt paa mindre Insekter, men gaar ogsaa paa døde Dyr 
af alle Slags. Under større Myrers indbyrdes Kamp gør den rigt 
Bytte i de dræbte Dyr. Desuden holder den af Honnigdug, men 
dyrker ikke selv Bladlus eller Skjoldlus. Som Værn benytter den 
sig først og fremmest af Sekretet fra Analkirtlerne, som den ved 
Hjælp af den letbevægelige Bagkrop sprøjter mod Fjenden; det 
har en Duft af ætheriske Olier og udøver en meget kraftig Ind- 
flydelse paa angribende Myrer, som ikke blot bedøves eller væm- 
mes, men paa hvem det ligefrem virker dødeligt. Da man finder 
mange afvingede Hunner, indtil 20—40 i samme Rede, maa man 
formode, at de efter Parringen vender tilbage til gamle Kolonier, 
eller at flere Hunner danner Kolonier i Fællesskab; det er ogsaa 
muligt, at ikke alle forlader Reden, men endda kaster Vingerne 
før Parringen, der altid finder Sted paa Jorden i Juni eller senere; 
ny Kolonidannelse sker sandsynligvis selvstændigt. 

Arten har en stor Udbredelse i Syd- og Mellemeuropa; i Nord- 
europa er den taget i Sverige, paa Oland og Fårån ved Gottland. 
I Danmark er der størst Sandsynlighed for at finde den paa Born- 

holm. 

Iridompørmex Mayr. 

Slægten er temmelig stor og naar sin rigeste Ud- 

foldelse paa Australien og New Zealand, men desuden 

"er den udbredt i Sydøstasien og i de tropiske og sub- 

tropiske Dele af Amerika. En enkelt Art, den her be- 

handlede, er Kosmopolit. 

I. håmilis Mayr (Argentinsk Myre). 2% og $: Hovedet er 

saa langt som bredt, lidt bredere hos Hunnen; dets Sider er svagt 

rundede, og Bagkanten er omtrent lige afskaaret. Pandelisternes 

Yderrande er svagt divergerende bagud; Pandefelt og Pandefure 

er meget utydelige hos Arbejderne. Mundskoldets Forrand har 

midtpaa et svagt Indtryk. Øjnene er veludviklede og sidder lidt 
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foran Hovedets Midte. Følehornssvøben er kun svagt fortykket ud- 

efter, første og sidste Led er længst. Kindbakkerne er brede, de 

er udstyret med 13—14 Tænder af forskellig Størrelse. Kæbe- 

palperne er 6-leddede og dobbelt saa lange som de 4-leddede 

Læbepalper. Epinotums Bagflade er uden Torne. Skællet er højt 

og veludviklet. Bagkroppen er forholdsvis kort. Vingerne har kun 

en Cubitalcelle. Lysere eller mørkere brun, Bagkroppen mørkest. 

Skulpturen er mikroskopisk fin og læderagtig, og Kroppen er mat 

glinsende. Der er ganske faa længere, skraat udstaaende Haar 

Cs 

Å B C 

Fig. 70. 

Fin 2 l: 
Iridomyrmex humilis. 

Fig. 70. Hoved af Arbejder (A), Hun (B) og Han (C). Fig. 71. 

Følehorn af Han og Arbejder. (Fra Stitz 1939). 

i den tætte, graalige Grundbehaaring. Længde af 9 4,5—5 mm, 

af 2 2,2—2,6 mm. 

dd: Hovedet er lille og bredt med store, fremhvælvede Øjne. 

Paa Issen er der en Forhøjning, der bærer de veludviklede Oceller. 

Paa Følehornene er Skaftet meget kort, paa Længde med 2. Svøbe- 

led; 1. Svøbeled og de 6 yderste Led er hver for sig betydelig 

kortere end noget af de 5 mellemliggende Led; Svøben er traad- 

formet. De meget smaa Kindbakker har kun en Tand. Længde 

2,8—3" mm: 

Arten forekommer først og fremmest i Væksthuse, hvor den 
gør Fortræd ved at ødelægge Blomster og Frugt, men den kan 
ogsaa optræde som skadelig Husmyre. Den kan anlægge sin Rede 
paa ethvert Sted, der ikke er paafaldende fugtigt eller særlig stærkt 
belyst. I sit Hjemland, i fri Natur, benytter den Træhuler, Kom- 

postbunker 0. Il. Reden kan have stor Udbredelse, men den gaar 

eee sæ SD a 
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ikke ret langt i Dybden, og vender Forholdene sig til det ugun- 
stige, saa bliver den forladt. Mindre Kolonier forener sig i den 
kolde Aarstid til større Sammenslutninger, som slaar sig ned 1 Kom- 
postdynger o. Il. Steder, hvor der udvikles Varme. Naar den var- 
mere Aarstid sætter ind, udvandrer der saa herfra smaa Selskaber 

paa en Snes Arbejdere og nogle faa Hunner. I dens Hjemland 
er Kolonier paa 20—30 Hunner og flere Tusinde Arbejdere ingen- 

lunde ualmindelige, og man har lejlighedsvis iagttaget, at der har 

været Forbindelse og Samkvem mellem Reder, der har ligget i 
Nærheden af hinanden. Den nye Kolonidannelse er vist nok uselv- 
stændig. Dyrene er meget kamplystne. Foruden af Vegetabilier 
lever de ogsaa af dyriske Stoffer, og de jager mindre Insekter 
med Undtagelse af Bladlus, som de behandler paa en lignende 
Maade som Lasius. Hunnerne deltager til en vis Grad i Tue- 
arbejdet, selv om der er Arbejdere til: Stede. 

Den argentinske Myre synes at høre hjemme i Brasilien, men 
blev først beskrevet fra Buenos Aires, hvorfor Navnet. Herfra har 

den saa med Skibsfart og andre Trafikmidler spredt sig over en 
meget stor Del af Jorden i de varme og tempererede Omraader, 
og den er ogsaa kommet til en lang Række Byer i Europa, for- 
trinsvis Havnebyer. Arten lever eller i hvert Fald har levet saa 
nær ved Danmark som Hamburg, og det er ganske usandsynligt, 
at den ikke en Dag skulde vise sig at forekomme i København, 
f. Eks. i Botanisk Haves Væksthuse.] 

3. Formicinae Forel. 

Øjnene er som Regel store, kun sjældent er de 

rudimentære; Ocellerne er veludviklede hos Hanner og 

Hunner og er desuden svagt udviklede hos Arbejderne 

til nogle Slægter. Mundskjoldet strækker sig ikke hos 

nogen af de i Danmark forekommende Slægter bagtil 

ind mellem Pandelisterne. Følehornene har hos Arbej- 

dere og Hunner 8—12 Led, medens de har 10—13 Led 

hos Hannerne; Følehornsskaftet er forholdsvis langt hos 

Hannerne undtagen hos Polyergus; Svøben er traad- 

formet uden afsat Kølle, eller den bliver jævnt og kun 

svagt tykkere mod Spidsen. Kindbakkerne er veludvik- 

lede, hos Hannerne har de som Regel kun en enkelt 
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Endetand og er iøvrigt utandede. Der er kun en Stilk- 

knude, hvis Puld som Regel er skælformet, meget bre- 

dere end lang (Fig. 8); hos Hannerne til mange Former 

er den dog fortykket, hos nogle er den mere knude- 

formet, og hos nogle tropiske Former bærer den Torne. 

Bagkroppen har 5 synlige Led, af hvilke det forreste, 

der svarer til Postpetiolus hos Myrmicinerne, ikke ad- 

skiller sig fra de efterfølgende. Gataabningen er rund 

og omgivet af en Børstekrans. Brod mangler, og Gift- 

apparatet er indrettet paa, at Giften sprøjtes ud. Spo- 

rerne paa Mellem- og Bagskinnebene er simple og ikke 

kamdannede. I Forvingen (Fig. 12) er Radialcellen luk- 

ket og tilspidset udefter eller aaben; der er en eller 

to Cubitalceller; Discoidalcelle kan findes, mangle eller 

være rudimentær. Ergatogyne, uvingede Hunformer fin- 

des kun hos Polyergus. Hun og Arbejder ligner 

hinanden meget bortset fra Brystets Form; Arbejder- 

kasten er mere eller mindre ufuldstændig polymorf. 

Størrelsen er fra 1—30 mm, for de danske Formers 

Vedkommende fra 2—18 mm. 

Slægtsnøgler. 

Por: 
1. Følehornene er fæstet omtrent lige i Vinkelen mellem 

Pandelisten og Mundskjoldets Bagrand (Fig. 2 og 83).. 2. 
Følehornenes Fæste sidder et lille Stykke, men tydeligt, 
bag denne Vinkel (Fig. 72). Store Former (9 14—18 mm, 
$ 5—14 mm). Forvingerne uden Discoidalcelle...... 

1: Campondtus- (Side 113). 
2. Kindbakkerne slanke, tilspidsede og utandede (Fig. 3b). 

Rødbrun med lysere Bagkrop..... Polyérgus (Side 158). 
Kindbakkerne brede med tandet Skærerand (Fig. 3a). 3. 

3. Skællet og den øvre Del af 1. Bagkropsled er stærkt 
skraat fremadrettet (Fig. 77). Alle Følehornsled med 
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Undtagelse af 2. Svøbeled tydeligt langstrakte. Kind- 
bakkerne 6-tandede. Lille brungul Art (9 4 mm, & 
SENSE TU DEDA Fe HO SRRNE Paratrechina (Side 
Ovennævnte Karakterkombination findes ikke........ 
Hos Z $ er Epinotums Rygflade meget kortere end 
den skraatstillede Bagflade (Fig. 79), undtagen hos den 
blanksorte Art fuliginosus, hos hvilken Hovedets 
Nakkeflade er svagt, men tydeligt konkav (Fig. 81A). 
Pandefeltet utydeligt afgrænset. Epinotums Spirakel ovalt. 
$Y Ø gennemgaaende smaa (2—6 mm). Discoidalcelle 
mangler som Regel 20003 14 2. Låsius (Side 
Hos $ $ er Epinotums Rygflade paa det nærmeste 
af Længde med den skraatstillede Bagflade (Fig. 8); 
aldrig blanksorte Arter med Hovedets Nakkeflade tyde- 
ligt konkav. Pandefeltet skarpt afgrænset. Epinotums 
Spirakel spalteformet. $ $ gennemgaaende større (3,5 — 
9 mm). Discoidalcelle findes.... 3. Føårmica (Side 

d: 

Følehornene er fæstet omtrent lige 1 Vinkelen mellem 

Pandelisten og Mundskjoldets Bagrand. Forvingen med 
eller uden Distoidaleelle 2. sd serene etnkek 
Følehornenes Fæste sidder et lille Stykke, men tydeligt, 
bag denne Vinkel (Fig. 72). Forvingerne uden Discoi- 
dalcelle. Store Former (8—12 mm).… ...........…. 

1. Campondtus (Side 
Kindbakkerne slanke og jævnt tilspidsede (Fig. 3b). 
2. Led i Følehornssvøben dobbelt saa langt som 1. 
(Fi, DRs sole SA ks," Polyérgus (Side 
Kindbakkerne bredest kort foran Spidsen. 2. Led i 
Følehornssvøben kortere, - ikke nær dobbelt saa lang 
Som. 13 34500 "So ER En shnbøl eis ARE RR he er ba SUSEE RATE SSR ERNE 

Cerci findes. Større Former med eller uden Discoidal- 
Belle EUR sa SEES SE Te EEN ERE ER 

Cerci mangler. Meget lille Form (2 mm) uden Discoidal- 
celle kst S. DSL bh bas Kl Paratrechina (Side 
Følehornenes 1. Svøbeled fortykket mod Spidsen, tyk- 
kere end 2. Led (Fig. 84). Discoidalcelle mangler som 
Regel. Mindre Former (3—5 mm).. 2. Låsius (Side 
Følehornenes 1. Svøbeled næppe fortykket mod Spid- 
sen, af Tykkelse med 2. Led (Fig. 94). Discoøidalcelle 
findes. Større Former (5— 11 mm) 260. 5 seeren 

3. Fårmica (Side 

120). 

121); 

138). 
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1. Camponåtus Mayr. 
(Kæmpemyrer eller Herkulesmyrer). 

2 og %: Pandelisterne er som Regel mere eller 

mindre tydeligt S-formede, og Følehornenes Fæste lig- 

ger et lille Stykke, men tydeligt, bag Mundskjoldets 

Bagrand. De store Øjne sidder bag Hovedets Midte; 

Ocellerne mangler som Regel hos Arbejderne, findes 

dog undertiden hos de største. Følehornene er 12-led- 

dede, yderst svagt fortykkede mod Spidsen; Leddene 

tager ganske lidt af 1 Længde udefter. Kindbakkerne 

har 5—7 kraftige Tænder. Hos Arbejderne til de danske 

Former er Forkroppens Ryglinie jævnt og mere eller 

mindre stærkt buet. Skællet er højt. Forvingerne 

mangler Discoidalcelle. Hunnen er som Regel større 

end de største Arbejdere, dens Hoved er oftest lidt 

smallere og Skællet lidt højere. 

g: Mindre end Hunnen. Hovedet er ret lille. Øj- 

nene er meget store. Følehornene er 13-leddede. Kind- 

bakkerne er slanke med utandet Skærerand; de er til- 

spidsede, men bredest kort foran Spidsen. 

De forholdsvis tæt behaarede Larver er mere af- 

fladede end hos de øvrige Myrer. Hos de danske 

Arter ligger Pupperne i Kokon. 

Hos de fleste Arter er der Polymorfi hos Arbej- 

derne. Den kommer foruden i Størrelsen tilsyne ved 

Formen af Hovedet, der er relativt bredere hos de 

større Arbejdere end hos de mindre. De smaa Arbej- 

dere er beskæftiget med Æggenes og Yngelens Pleje, 

og de er som Regel forholdsvis frygtsomme, hvorimod 

de store virksomt bruger deres kraftige Kindbakker 

som Vaaben mod Fjender. Naar de bliver ophidsede, 

8 
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banker de ligesom andre Myrer paa hinanden med Føle- 

hornene, men samtidig slaar de ogsaa et Par Gange 

med Bagkroppen mod Underlaget, og denne Bevægelse 

gentager de med korte Mellemrum; herved opstaar der 

en karakteristisk Lugt, som er ganske særlig tydelig 

ved Reder i Træstammer. 

Slægten er meget artsrig og udbredt over alle Fauna- 

omraader. I Danmark er den kun repræsenteret ved 2, 

muligvis 3 Arter, der alle tilhører Underslægten Cam- 

ponotus s. str. Forel. 

i< 

Artsnøgler. 

SAL 
Flees Kroppen Sort SES SLIEN vågus (Side 
Rødbrune Farver mere eller mindre fremtrædende.... 
Det rødbrune Parti paa Bagkroppens Forflade forholds- 
vis udstrakt, som Regel tydeligt at se fra Oversiden; 
de rødbrune Dele oftest ret lyse. Hos Hunnerne er 
Vingerne kraftigt brunligt tonede. Hos Arbejderne er 
Forkroppens Ryglinie forholdsvis stærkt buet (Fig. 74) 

1. lignipérda (Side 
Det rødbrune Parti paa Bagkroppens Forflade af for- 
holdsvis ringe Udstrækning, som Regel ikke eller næppe 
synligt fra Oversiden; de rødbrune Dele oftest ret mørke. 
Hos Hunnerne er Vingerne forholdsvis svagt brunligt 
tonede. Hos Arbejderne er Forkroppens Ryglinie for- 
holdsvis svagt buet "SSR 2. herculeånus (Side 

Hovedet med lange, udstaaende Børster paa Siden og 
Ban ØRER 1 KØR Ek] RE vågus (Side 
Hovedet uden eller kun med faa Børster paa Siden og 
bås DERE SUNS ON SINGER 25 BAA S MØD Ro vs 
Vingerne kraftigt brunligt tonede. Paa Kopulationsappa- 
ratet har Squamula midt paa Inderranden 2 smaa Tæn- 
der, og Stipes er fint og temmelig langt hehaaret.... 

1. lignipérda (Side 
Vingerne er forholdsvis svagt brunligt tonede. Paa Ko- 
pulationsapparatet er Squamula let vinkelbøjet ved Grun- 
den, og Stipes er ret tæt og forholdsvis kort behaaret. 

2. herculeånus (Side 

119). 

115). 

115). 

116). 
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1. C. lignipérda (Latr.). 2 og Z: Pandefuren er fin, men 

tydelig. Mundskjoldet er forsynet med en Køl, der er utydelig hos 

de større Individer og hos Hunnerne. Øjnene sidder bag Hove- 

dets Midte, længst tilbage hos de smaa Arbejdere. Kindbakkerne 

Fia:75 Fig. 73. 

Camponotus ligniperda. 

Fig. 72. Hoved af Arbejder (A), Hun (B) og Han (C). Fig. 73. 
Følehorn af Hun og Han. Fig. 74. For- og Mellemkrop af Ar- 

bejder i Profil. Fig. 75. Vinger. (Fra Stitz 1939). 

har 5 kraftige Tænder, der ofte er noget afstumpede hos de store 

Individer. Palperne er lange, forholdsvis længere end hos hercu- 

leanus; de er dobbelt saa lange som Læbepalperne, og Leddene 

er lange og slanke. Hos Arbejderne er Forkroppens Ryglinie for- 
8g+ 
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holdsvis stærkt buet (Fig. 74). Skællet er kort tilspidset, undertiden 

med et lille Udsnit i Midten. Hovedet og Størstedelen af Bag- 

kroppen, hos Hunnerne tillige Dele af Forkroppens Overside, er 

sorte eller dog mørkebrune, lysere er Forkrop, Stilkknuder og Ben 

samt Bagkroppens Forflade i saa stor Udstrækning, at det oftest 

let kan ses fra Oversiden; Vingerne er meget kraftigt brunligt to- 

nede. Skulpturen er fin, Hoved og Forkrop har ret svag Glans, 

Stilkknude og Bagkrop stærkere. Foruden den meget fine, tillig- 

gende Grundbehaaring er der spredtstillede, bleggule, udstaaende 

Børster. Længde af 92 16—18 mm, af Z 6—14 mm. 

dd: Hovedet er saa langt som bredt. Pandefuren er tydelig. 

Øjnene sidder midt paa Hovedets Sider. Mundskjoldet har afrun- 

det Køl. Følehornsskaftet er ?/3 af Svøbens Længde; denne er 

traadformet, og alle Leddene er længere end tykke. Skællet er 

betydeligt lavere end hos Hun og Arbejder. Paa Kopulationsorga- 

nerne har Squamula 2 Tænder paa Midten af Inderranden, Stipes 

er finere og længere behaaret end hos herculeanus, og Lacinia 

er forbundet med Volsella. Sort med mørkebrune Kropsvedhæng 

og kraftigt bruntonede Vinger. Matglinsende, Epinotum og Bag- 

kroppen dog med stærkere Glans. Længde 8—12 mm. 

Den er udbredt i hele Mellemeuropa og gaar mod Nord til 
Sverige og Sydnorge; mod Syd, hvor den navnlig findes i Bjergene, 
kan man træffe den til Norditalien, Balkan og Krim. I England 

mangler den. I Danmark er den fundet paa Bornholm, hvor den 
forekommer til Stadighed, men desuden er en Hun for mange Aar 
siden fundet paa Dillet paa Falster mellem Bøtø og Havet. Angaa- 
ende dens Biologi se efterfølgende Art. 

2. C. herculeånus (L:). 2 og $: Som Helhed er "den 

bygget som ligniperda, fra hvilken den er vanskelig at adskille, 

Kroppen er dog kraftigere og mere sammentrængt; Hovedet hos 

de mindre Arbejdere. er undertiden næsten saa bredt som langt, 

og hos Hunnen er det oftest tydeligt bredere end Forkroppen. 

Kæbepalperne er forholdsvis kortere, hvad der ogsaa er Tilfældet 

med Ben og Følehorn. Hos Arbejderne er Forkroppens Ryglinie 

forholdsvis svagt buet. Farvefordelingen er stort set den samme, 

men det rødbrune Parti paa Bagkroppens Forflade har en forholds- 

vis ringere Udstrækning og er som Regel ikke synligt fra Over- 

siden, og selve Farvetonen er oftest anderledes, noget mørkere; 



117 

Vingerne er .kun forholdsvis svagt brunligt tonede. Hos Arbejderne 

er hele Kroppen temmelig mat. Grundbehaaringen er især paa Bag- 

kroppen lidt tættere end hos ligniperda. Længde af Y 14— 

17 mm, af $ 5—12 mm. 

do: Paa Kopulationsorganerne er Squamula let vinkelbøjet ved 

Basis, Stipes er tættere og forholdsvis kortere behaaret, og Lacinia 

er adskilt fra Volsella. Samme Farve som Hannen af foregaaende 

Art, dog er Vingerne kun forholdsvis svagt brunligt tonede. Epi- 

notum er glat og glinsende. Bagkroppen er mat. Længde 9— 

11 mm. 

Den har omtrent samme Udbredelse som den foregaaende Art, 
men gaar dog noget længere mod Nord, hvor den findes i Lapland 
og Nordrusland. Den er i den seneste Tid fundet i England, hvor 
den sandsynligvis ikke er oprindelig, men indslæbt. I Danmark er 
den fundet 1 flere af de sjællandske Skove. 

Begge Arter, der er vore største Myrer, er fortrinsvis Bjerg- 

beboere. De lever i Skove eller dog i Nærheden af Træer og 
Buske, de undgaar dog gerne det indre af Skovene, hvor Mørke 
og Kølighed dominerer, og foretrækker solrige Skovbryn og med 
Sten bedækkede Bjergskraaninger. Rederne findes i Jorden under 
Sten, hvor de ofte danner en Slags Murværk mellem Stenenes 
Rand og Jordens Overflade, eller i levende eller dødt Træ. Hyp- 
pigt forenes begge disse Redetyper med hinanden, idet Jordreden 
fortsættes ind i en Træstamme. I mange Egne finder man næsten 
kun den første Slags, der i særlig Grad skyldes ligniperda, 
medens herculeanus næsten udelukkende bor i Reder i Træ, 
saavel Naaletræ (Fyr, Rødgran, Ædelgran) som Løvtræ (Eg, Poppel, 
Lind) kommer i Betragtning. Redeindgangene ligger som Regel 
nær ved Jordens Overflade tæt op til eller endda under en Rod. 
Anlægget af Hulrummene følger som Regel Forløbet af de kon- 
centriske Aarringe; i det bløde Sommerved gnaves de smallere 
eller bredere Hulrum ud undertiden i en Længde af indtil en Me- 
ter, medens det haardere Ved bliver til Væggene, der i de cen- 
trale Dele af Reden, hvor Kamrene er talrigst, ofte er meget 

tynde Lameller; de gennembores hist og her af Aabninger, der 
forbinder de enkelte Aarringssystemer med hinanden, og som er 

talrigst i de mellemste Afsnit af de lodretstaaende Kamre og næ- 
sten helt mangler i begge Ender. Man har fundet Reder, der paa 
denne Maade strakte sig en halv Snes Meter op i Stammen. Ved 
Fremstillingen af Rederummene synes de at begynde indefra og 
fortsætte udefter saa meget, som de har Brug for. Yderst skaaner 
de en Kappe af Træet, saaledes at de ikke hæmmer eller for- 

hindrer dets Tykkelsesvækst. I dødt og henfaldende Træ er Rede- 
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anlægget mindre regelmæssigt. De lange Kamre er paa mange Ste- 
der delt af vandrette Indskud, der har faaet Lov til at blive til- 
bage ved Rummenes Udgnavning. Denne Byggevirksomhed, der 
fortsættes Dag og Nat, afsløres af det udgnavede Træsmuld, der 
hobes op ved Stammens Fod. Begge Arter lever især af Honning- 
dug og Plantesafter, men undertiden kan man dog finde dem paa 
Rov efter andre Myrers Pupper. I Almindelighed er de fredsomme- 
lige; som Vaaben anvender de først og fremmest de kraftige Kind- 

(U. Møhl-Hansen phot.) 

Fig. 76. Rede af Herkulesmyre (C. herculeanus) i Gran- 
stamme. Da Aarringene her er smalle, saa Myrerne ikke har kun- 
net nøjes med den Plads, som gives af det bløde Sommerved, er 
Labyrinten blevet mere Meme end hvor Reden er anlagt 

i Træ med bredere Aarringe. 

re BE RT OR NE 
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bakker, kun i langt ringere Grad Giftapparatet. Under Kampe med 
andre Myrer er det de store Arbejderes Hverv at bekæmpe F;jen- 
den i Marken, medens de mindre beskytter Redeindgangene; nogen 
Forfølgelse af en Fjende finder ikke Sted. I Rederne er der vin- 
gede Forplantningsdyr hele Aaret rundt, de klækkes om Sommeren, 
maaske allerede før den foregaaende Generation har haft sin Bryl- 
lupsflugt, og de overvintrer i Tuen. Ved Bryllupsflugten, der finder 
Sted i Løbet af Sommeren, forlader Hanner og Hunner Reden 
samtidigt; den foregaar i ofte store Sværme. Lige efter Bryllups- 
flugten gaar Hunnen i Gang med den nye Kolonidannelse, der er 
selvstændig, og med dette Formaal for Øje opsøger den et pas- 
sende Hulrum under en Træstammes Bark eller i Jorden under 
Sten, hvor den helt isolerer sig fra Omverdenen og snart begynder 
at lægge Æg. I Løbet af en Uges Tid lægger den 12—20 Æg, 
og en 6—7 Uger senere klækkes Larverne, der overvintrer paa 

dette Stadium; i Løbet af Foraaret vokser de til og forpupper sig. 
Normalt indeholder en Koloni kun en Hun, undertiden kan man 
dog finde flere. Hos ligniperda har Hunnerne Tilbøjelighed til 
at slutte sig flere sammen om Dannelsen af den nye Koloni, men 
saa snart der er. klækket en Del Arbejdere, ophører dette Fælles- 
skab, og de bekæmper hinanden, til kun den stærkeste er tilbage, 
eller Kolonien har delt sig; under disse Kampe tager Arbejderne 
ikke Parti for nogen af de kæmpende. 

Skade kan forvoldes af herculeanus, hvor den er talrig, 
naar den anlægger sine Reder i levende Træ, ikke mindst ved den 
Forøgelse af Beskadigelsen, der kommer til ved Spætternes Jagt 
paa Myrerne; de angrebne Træer er ogsaa særligt udsatte for at 
knække under Storm. Foruden i Træer har man ogsaa truffet Re- 
derne i Bjælker i Huse, og undertiden gør disse Myrer Skade ved 
at begnave unge Skud paa Ege for at faa den udflydende Saft. 

[C. vågus (Scop.) er nært beslægtet med de foregaaende. 

C og Z: De er lette at kende paa Farven, idet Kroppen er helt 

sort, Bagkroppen dog med bleggule Ledsømme; Følehorn, Kind- 

bakker og Ben er delvis brune til mørkebrune. Længde af 2 14— 

16 mm, af ZZ 6—12 mm. 

d: Den kan kendes fra Hannerne til de foregaaende Arter 

paa Hovedets Behaaring, idet der er lange, udstaaende Børster 

ikke blot paa Undersiden, men ogsaa paa Siderne og bag Øjnene. 

Desuden er Skællet meget dybere og bredere udrandet. Længde 

o0=70' mm. 

Ogsaa i Levevis slutter den sig nær til de foregaaende, idet 
den anlægger sine Reder i Ved, deriblandt ogsaa i Tømmer, eller 
under Sten, og det synes at være saaledes, at det i nogle Egne 

mg 
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er den ene, i andre Egne den anden Redetype, der er den frem- 
herskende. 

Det er først og fremmest en sydeuropæisk Art, der ogsaa er 
almindelig i Lilleasien, men derfra breder den sig op gennem 
Mellemeuropa og har sine nordligste Forekomster i Sverige, paa 
Gottland og Oland, og i Sydfinland. Her i Landet er det især 
paa Bornholm, at den har Muligheder for at forekomme.] 

[Paratrechina Motsch. 

Den ret artsrige Slægt hører hjemme i Troperne. 

P. vividula (Nyl.). 2 og Z: Hovedet er omtrent saa bredt 

som langt, det har omtrent lige afskaaret Bagrand og ret svagt 

rundede Sider, der konvergerer temmelig stærkt fremefter. Pande- 

listerne er korte og har parallelle Yderrande. Øjnene sidder lidt 

foran Hovedets Midte. De 12-leddede Følehorn er lange; 1. Svøbe- 

led er dobbelt saa langt som 2., der er kortere end noget af de 

efterfølgende; Svøben danner ikke Kølle. Kindbakkerne har 6 

spidse Tænder. Kæbepalperne er 6-leddede, mere end dobbelt saa 

lange som de 4-leddede Læbepalper, deres 2 første Led er tem- 

melig korte. Hos Arbejderne har Forkroppens Ryg et ret svagt, 

saddelformet Indtryk foran Epinotum. Skællet er nærmest spatel- 

formet, det hælder skraat 

fremefter, hvad der ogsaa 

er Tilfældet med Bagkrop- 

pens Forflade. Forvinger- 

ne mangler Discoidalcelle. 

Lysere eller mørkere rød- 

gul, med mørkere Hoved 

og Bagkrop. Skulpturen er 

yderst fin, og Dyrene over- 

alt stærkt glinsende. Hos 

re Arbejderne er Grundbe- 

haaringen ret sparsom, men 

Fis; 735. hos Hunnerne er den tæt 

Paratrechina vividula. paa Bagkroppen;  Bør- 

Fig. 77. Krop af Arbejder i Profil.  sterne er tykke og afstum- 

Fig. 78. Vinger. (Fra Stitz 1939). pede, de er færre og finere 
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paa Benene end paa den øvrige Krop, og paa Følehornenes Skaft 

er de meget kortere og mindre udstaaende. Vingerne er brunlig- 

gule med kun lidt mørkere Ribber. Hunnen er meget større end 

Arbejderen. Længde af 2 ca. 4 mm, af &$ ca. 2 mm. , 

dd: Kindbakkerne er tilspidsede og forholdsvis brede med 

utandet Skærerand og kort, bred Endetand. Cerci mangler. Paa 

Kopulationsapparatet er Stipes smallere mod Spidsen og indad- 

bøjet uden Vedhæng; Sagittae ender med en tynd, spids Del. 

Vinger, Farve, Skulptur og Behaaring som hos Hunnen. Længde 

ca. 2 mm. 

Det er en i varme Lande hyppig, kosmopolitisk Art, som og- 
saa er blevet indslæbt i europæiske Væksthuse, hvor den er fun- 
det mange Steder i Mellemeuropa, i Sverige og Finland; der er 

saaledes al Grund til at vente, at den ogsaa vil dukke op her i 

Landet, sandsynligst i Københavns botaniske Haves Varmehuse.] 

2: Lass: 

2 og $: Hunnerne er større, undertiden meget større 

end Arbejderne, hvis indbyrdes Størrelsesforhold ikke 

er underkastet nogen synderlig Variation. Pandefeltet 

er utydeligt afgrænset. Øjnene sidder omtrent midt paa 

Hovedets Sider; Oceller findes altid hos Hunnerne, og 

hos nogle Arter forekommer de tillige hos Arbejderne. 

Følehornene er 12-leddede og indleddede et ganske 

lille Stykke bag Mundskjoldets Bagrand i den Vinkel, 

Fasius: 

Fig. 79. Krop af Arbejder 

af: higer vis Profil. Fig"80! 

Vinger af umbratus. (Fra 

Stitz 1939). 

beundre sn Fe nenn - 
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som denne danner med Pandelisternes Yderrande. Kæbe- 

palperne er 6-leddede, Læbepalperne 4-leddede. For- 

brystet har hos Arbejderne et saddelformet Indtryk 

foran Epinotum, hvis Rygflade, undtagen hos fuligi- 

nosus, er meget kortere end den skraatstillede Bag- 

flade. Vingerne har en Cubitalcelle; Discoidalcellen fin- 

des som Regel, men kan mangle, undertiden endda 

hos Arter, der normalt er i Besiddelse af den; Radial- 

cellen er lukket. 

g: Følehornene er 13-leddede; deres Skaft er mere 

end halvt saa langt som Svøben; 1. Svøbeled er pære- 

formet, lidt tykkere end de efterfølgende; Endeleddet 

er det længste. Forvingernes Discoidalcelle mangler 

hyppigere her end hos Hunnen. Genitalvedhængene er 

smaa; Stipites er trekantede, svagt udviklede med korte 

Squamulae. 

Det er ret smaa Former; hos en Del Arter er Hunnerne kun 

ganske lidt større end Arbejderne, men hos mange er Sftørrelses- 

forskellen mellem de to Kaster endog meget stor. Disse Forhold 

staar muligvis i Afhængighedsforhold til den Maade, hvorpaa de 

nye Kolonier grundes, idet den hos de sidstnævnte er selvstændig, 

hos de førstnævnte uselvstændig. Det er hævdet, at de store Hun- 

ner er i Stand til at lægge Æg allerede nogle faa Dage efter Be- 

frugtningen, medens de smaa, temporært parasitiske Hunner først 

begynder at lægge Æg det følgende Aar efter at have overvintret. 

Befrugtede Hunner kan oftest kendes paa den paafaldende stærkt 

opsvulmede Bagkrop (en lignende Opsvulmning kan opstaa, naar 

Dyrene er angrebet af parasitiske Orme). Hannerne er som Regel 

betydeligt mindre end Hunnerne, paa det nærmeste paa Størrelse 

med de største Arbejdere. Lasius-Arterne kan træffes paa de 

mest forskellige Lokaliteter. Rederne anlægges i Jorden, ofte om- 

kring Rødder, man kan finde dem under Gadefliser, i henfaldende 

Træstubbe og i Murværk, de er dels rene Jordreder, undertiden 

med Tuer, dels Bygninger af en Kartonmasse, et Kit, der er dannet 
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af Jord og Plantepartikler og sammenæltet med Spyt. Kolonierne 

er ofte meget individrige og bestaar undertiden af mange Reder, 

der staar i Forbindelse med hinanden. Deres Føde bestaar for 

Størstedelen, dog ikke hos alle Arter, af Bladlushonning, og de 

underjordisk levende Arter anbringer Bladlusæg paa Rødderne af 

Planter, der vokser i deres Redeomraade, ligesom de ogsaa plejer 

de senere klækkede Bladlus med Omhu; de mere overjordisk 

levende opsøger Bladlus og Skjoldlus paa deres Værtplanter og 

bygger ofte overdækkede Gange til Bladluskolonierne, der under- 

tiden overdækkes paa lignende Maade; ligesaa sætter de stor Pris 

paa Udskillelser af visse Lycaena-Larver, og de er meget ivrige 

efter søde Sager i det hele taget; de gør dog ogsaa Jagt paa 

mindre Insekter og indsamler Plantefrø. Medens Arter som fuli- 

ginosus og niger gaar deres Modstandere i Møde med stor 

Kampiver og især bekæmper dem ved deres Mængde, idet som 

Regel flere Arbejdere bider sig fast i Benene paa den samme 

Modstander, er de fleste andre Arter frygtsomme over for Angribere; 

de nøjes oftest med at lukke Indgangene til Reden og trække sig 

tilbage til de dybere liggende Kamre, ligesom de bygger Gange, 

gennem hvilke de kan slippe bort fra deres eget Redeomraade. 

Kampe mellem Lasius indbyrdes er aldrig saa voldsomme som 

mellem Formica-Arterne, ofte kommer det kun til en gensidig 

Truen med de udspærrede Kindbakker, medens der paa den anden 

Side er et stadigt Fjendskab mellem flere Arter; saaledes angriber 

niger meget ofte flavus og mixtus. Mange Arter har en mere 

eller mindre karakteristisk Lugt, og de orienterer sig mindre ved 

Hjælp af Synet end ved Lugtesansen, ligesom de ogsaa i udstrakt 

Grad gør Brug af Følesansen. De færdes ofte ad smalle Stier. 

Bryllupsflugten er ofte paafaldende ved det overordentlig store An- 

tal Individer, der deltager i den. I Rederne er der hele Aaret 

rundt Larver, der ikke alene bliver fodret med flydende Næring, 

men som ogsaa faar Æg og Larver af egen Art og Dele af døde 

Insekter. Pupperne ligger som Regel i Kokoner, men kan ogsaa 

være nøgne. 

Den ret artsrige Slægt, der inddeles i 4 Underslægter, er ud- 

bredt over det palæarktiske og nearktiske Omraade og i Middel- 

havsomraadet. 
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Artsnøgler. 

g 
Kroppen helt sort og stærkt glinsende. Hovedets Bag- 
rand tydeligt indbuet (Fig. 81A). Epinotums Overside 
lang (som paa Fig. 8 9)-(Dendrølåsius). KJÆRS AN 

1. fulfginocsus [Side 
Nævnte Karakterkombination findes ikke ........... 
I det mindste delvis brune eller mørkebrune Arter. De 
2 sidste Kæbepalpeled er lange, tilsammen meget læn- 

gere end det trediesidste (Låsius s. str.) ....7. 
Gule til rødgule Arter. De to sidste Kæbepalpeled er 
korte, tilsammen omtrent saa lange som eller kun lidt 
længere end det trediesidste (Chthonolåsius)...... 
Forkroppen mørkebrun til næsten sort, højst ganske lidt 
lvsere end Hoved og Backfor 35500 DKs Aa MERE 
"Forkroppen gulbrun til rødbrun, tydelig lysere end Ho- 
ved':ot Backropis HSV 4. brunneus (Side 
Følehornsskaft og Skinneben rigeligt udstaaende behaa- 
NE SELER Sy NEDRE LØSE) (Ry tot LÆNDEN av 23 Ta 2. niger (Side 
Følehornsskaft og Skinneben kun kort og tilliggende 
behaaret, højst med enkelte længere Børster ........ 

3. aliénus (Side 
Skinneben med korte, udstaaende Børster .......... 

6. umbråtus (Side 
Skinneben uden. udståaende Børster ........22082… 
Oversiden, navnlig langs Bagkroppens Segmentrande, 
rigeligt besat med korte, udstaaende Haar. Skællet for- 
holdsvis lavt og bredt, det udgør næppe Halvdelen af 
hele Stilkknudens Højde .......... 5. flåvus (Side 

Oversiden kun sparsomt besat med udstaaende Haar. 

Skællet er højere og forholdsvis smallere, almindeligvis 
udgør det tydeligt mere end Halvdelen af Stilkknudens 
fulde” Høde 4500 SKNAÅE 2 Basse Be RESEE, Sri 2 HGGE LASSENS 
Hovedets Sider ganske svagt rundede (Fig. 88). Skællets 
Overrand almindeligvis lige afskaaret eller svagt konkav. 
Forholdsvis stor Art (3,3 —4,5 mm).. 7. mixtus (Side 
Hovedets Sider temmelig stærkt rundede (Fig. 89). Skæl- 

lets Overrand mere eller mindre spatelformet afrundet, 
ikke udrandet foroven. Forholdsvis lille Art (3 — 3,5 mm) 

carnidlicus (Side 

g 
Sort, glat, stærkt glinsende. Hovedets Bagrand tydeligt 

indbuet (Fig. 81 A). Kun lidt større end Arbejderne (6 — 

6,5 mm) (Dendrolåsius)... 1. fuliginéåsus (Side 

Nævnte Karakterkombination findes ikke............ 

De 2 sidste Kæbepalpeled lange, tilsammen meget læn- 

126). 

132), 
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gere end det trediesidste. Hovedet højst saa bredt som 
Forkroppen. Bagkroppen forholdsvis stor (Låsius s.str.) 3. 
De 2 sidste Kæbepalpeled korte, tilsammen omtrent saa 
lange som eller kun lidt længere end det trediesidste. 
Hovedet (undtagen hos flavus) bredere end Forkrop- 

pen. Bagkroppen forholdsvis lille (Chthonolåsius).. 5. 
Følehornsskaft og Skinneben udstaaende behaaret.. 

2: niger (Side 128). 
Følehornsskaft og Skinneben højst med ganske faa ud- 
aen HEE NME VIE BY ma EE ES SKER ASE GREEK RELNS  E 4. 
Vingerne næsten helt glasklare. Følehornsskaftet rød- 
brunt, kun lidt lysere end Hoved og Svøbe. Hovedet har 

samme Farve som den-øvrige Krop.. 3. aliénus (Side 130). 

Vingerne ikke helt glasklare, men med tydelig brunligt 
Skær i den inderste Halvdel. Følehornsskaftet gulligt, 
som Regel tydeligt lysere end Hoved og Svøbe. Hovedet 
er lidt mørkere end den øvrige Krop. 4. brunneus (Side 131). 
Forholdsvis”store Arter mindst 6mm 22. 222045 117. 6. 

Forholdsvis lille Art, 3,3—6 mm.. carnidlicus (Side 137). 

Hovedet højst saa bredt som Forkroppen, oftest tydeligt 
smallere. Kroppen sortebrun, meget mørkere end ÅAr- 
LEDE USE AREA SANSER RESET SNEEN EUR DE RE der 5: Flavus (Side 132), 
Hovedet 1 hvert Fald saa bredt som Forkroppen, oftest 
godt og vel saa bredt. Kroppen rødbrun, kun forholds- 

us lidt mørkere end Arbejdernes. 22043 02 nat de 7. 
Skinnebenene temmelig tæt, udstaaende behaaret..... 

6. umbråtus (Side 134). 
Skinnebenene højst med faa udstaaende Haar 2.2.2), 

7. mixtus (Side 136). 
er 

De 2 sidste Kæbepalpeled lange, tilsammen meget læn- 

eres Er berede NS 0 oe ak Å 
De 2 sidste Kæbepalpeled korte, tilsammen højst ganske 
lidt længere end det trediesidste (Chthonolåsius).. 5. 
Hovedet højst saa bred som Forkroppen, Nakkefladen 
svagt konveks (Fig. 83 C). Meget mindre end Hunnen 
SN er KR] FRR SR NREN DERES SENT ar sg <B 
Hovedet lidt bredere end Forkroppen, Nakkefladen svagt 
konkav (Fig. 81 B). Kun lidt mindre end Hunnen (Den- 

Aros NT RER DDD 1. fuligindsus (Side 126). 
Følehornsskaft og især Bagskinneben med forholdsvis 
tæt, udstaaende Behaarme 210852. 2. niger (Side 128). 

Følehornsskaft og Skinneben højst med ganske faa ud- 
SLED UE ande MD ME SE SSR ØR 4. 
Vingerne næsten helt glasklare. Kindbakkerne delvis gul- 
es SEER ES SETE ERE FE RES RAr ORE RELSE REESE 3-alkeénust(Side 130). 

Vingerne ikke helt glasklare, deres inderste Halvdel med 

Berg Ryde SAS 

+ ser 

—= mn de 

Cx rr — so 

Seere 

> -—« - menn met mer 

SE ER 

—— 



126 

brunligt Skær. Kindbakkerne mørkebrune........... 
4. braånneus (Side il 

5. Kindbakker utandede (Fig. 83C)... 5. flåvus (Side 132). 
Kindbakker: tandede (Fin. 87155500 sok ale Ad Ble BREDE AER 6. 

6. Øjne og Bagskinneben med udstaaende Børster...... 
6. umbråtus (Side 134). 

Øjne og Bagskinneben uden eller kun med faa udstaa- 
ende KeEker 6 1/15 AK le DALE RK RES TELE ae SETE SL BYE EET LERNER 1; 

7. Forholdsvis stor Art, 3,5—4,5 mm. Skællets Overside 
svagt, men tydeligt udrandet....... 7. mixtus (Side. 136), 
Forholdsvis lille Art, 3—3,4 mm. Skællets Overside lige 
afskaaret, højst ganske utydeligt udrandet 200 4.k Kdl rs les 

carnidlicus (Side 137) 

1. L. (Dendrolåsius) fuliginésus (Latr.) (Orangemyren). 

C og $: Hovedet er bredere end Forkroppen, det er bredere end 

langt og har temmelig stærkt rundede 

Sider og tydeligt indbuet Bagrand. 

Den meget svage Pandefure gaar for- 

til over i en fin Liste. Øjnene er 

forholdsvis store, og ogsaa Arbejderne 

har tydelige, omend smaa Oceller. 

Mundskjoldet har en fin Køl. Kind- 

bakkerne har 10—11 uligestore, 
Fic; 31. La så fuli- 

ly AE 1ESSE sk spidse Tænder. Kæbepalperne er al- 
ginosus. 
bejder (A) og Han (B). mindeligvis 6-leddede, men kan under- 

(Fra Stitz 1939). tiden være 5-leddede; 5. og 6. Led 

er tydeligt kortere end 3. og 4. Led. 

De 4-leddede Læbepalper er halvt saa lange som Kæbepalperne 

og har paa det nærmeste lige lange Led. Forkroppen er bred, og 

Skællet spatelformet. Den er gnistrende sort med lysere Krops- 

vedhæng. Skulpturen er mikroskopisk fin. Hele Kroppen har en 

sparsom, fin Grundbehaaring, der er noget tættere hos Hunnerne 

end hos Arbejderne; desforuden er der ret faa udstaaende Børster. 

Længde af 2 6—6,5 mm, af $ 4—6 mm. 

dd: Nakkefladen svagt konkav. Mundskjoldet har en flad Køl. 

Kindbakkerne har utandet Skærerand og spids Apicaldel; de er 

forholdsvis brede. Farve, Skulptur og Behaaring omtrent som hos 

Arbejderen, Behaaringen dog noget kortere. Længde 4,5—5 mm. 

Den forekommer paa mange Lokaliteter, men undgaar i Al- 
mindelighed Sandegne og alt for fugtig Bund. Rederne anlægger 



127 

den fortrinsvis i hule Træstammer, ganske særlig gerne i Poppel, 
Pil og Eg, og desuden i Træstubbe og Hegnspæle, hvor den gna- 
ver Hulrum eller udbygger med Kartonmasse. Trævægge og Karton- 
vægge afløser og supplerer hinanden; ikke sjældent er Længde- 

væggene stadig af Træ, medens Tværvæggene er opbygget af Karton. 
Endvidere kan man finde Rederne under Træers og Buskes Rod- 
net og under Stød. Habituelt ligner Reden en Vaskesvamp, sort 
eller brunlig alt efter det benyttede Materiale. Kartonmassen er 
temmelig skør og fremstilles af Ved eller Bark, der tygges og 
som Regel blandes med Jordpartikler, og alt dette sammenholdes 
med et Sekret, Spyt fra Kindbakkekirtlerne, og muligvis tillige Se- 

(U. Møhl-Hansen phot.). 

Fig. 82. Gennemskaaret Rede af Orangemyren, Lasius fuli- 
ginosus. 

kret fra andre Kirtler; det tjener til at opbløde Træet. Fra Reden 
gaar Myrevejene ud til de ofte langt borte liggende Døtrereder eller 

Bladluskolonier. Redevæggene er gennemvoksede af Svampemy- 
celie, som i frisk Tilstand danner et fløjelsagtigt, brunligt Overtræk, 
som muligvis tjener til Næring for Myrerne, og maaske dyrkes Svam- 
pen ligefrem af dem. Næringen bestaar først og fremmest af Hon- 
ningdug; Biadlus og Skjoldlus opsøges og beskyttes paa Buske og 
Træer. Hvis man betragter Myrerne paa en Myrevej, vil man finde, 
at de Individer, der er paa Vej fra Bladluskolonierne til Reden, 
har betydelig større Bagkrop end de Individer, der kommer fra Re- 
den. Endvidere røver de Pupper fra andre Myrer og jager mindre 
Insekter. Kolonierne er oftest meget individrige og staar i Forbin- 
delse med Døtrekolonier i Nabotræer, hvis Beboere de under Alarm 
iler til Hjælp. Arten skifter hyppigt Rede, især naar den jævnligt 
bliver foruroliget, men til andre Tider kan den blive boende- længe 
paa samme Sted. Det er et udpræget Dagdyr, som fra det tidlige 
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Foraar til langt hen paa Efteraaret færdes omkring i Solskinnet. 
Den udbreder en ejendommelig, stærk Lugt, som i særlig Grad synes 
at udgaa fra Hovedet; det er denne Duft, der har givet den Navnet 
Orangemyren. Et Felt af fine Tværstriber ved Grunden af 3. Bag- 
kropsled tydes som Stridulations-organ. Under Bryllupsflugten, der 
finder Sted i Juni— Juli, bliver begge Køn i Nærheden af Reden. 
Efter Befrugtningen vender mange af Hunnerne tilbage til den 
gamle Rede, eller de har Held til at slippe ned i en i Nabolaget, 
andre trænger ind i Kolonier af Lasius umbratus eller L. 
mixtus; hvis der i Forvejen findes en Hun i en saadan Koloni, 
dræbes den af fuliginosus-Hunnen, hvis Afkom nu opdrættes af 
Hjælpemyren. Efterhaanden som Hjælpemyren dør ud, opstaar der 
saa en ren fuliginosus-Koloni. Dannelsen af nye Kolonier op- 
staar endvidere hyppigt ved Anlæg af Døtrekolonier. 

Arten er udbredt fra Atlanterhavet til Stillehavet og fra Sve- 
rige til Middelhavet. I Danmark er den udbredt over en stor Del af 
Landet, ofte paa temmelig fugtige Steder, men sjældent i Sandegne. 

2. L. (Låsius) niger (L.) (Havémyren), 2 og $: Hovedet 

er omtrent saa bredt som langt, hos Hunnen lidt bredere end langt 

og lidt smallere end Brystet; det har jævnt og ret fladt rundede 

Sider, er navnlig hos Hunnen bredere bagtil end fortil og har lige 

afskaaret Bagrand. Pandefure findes, men den er svag og utydelig. 

Pandelisterne er forholdsvis korte, med bagud divergerende Yder- 

rande. Øjnene er store; Ocellerne er hos Arbejderne meget smaa 

og utydelige eller mangler helt. Følehornenes Svøbe fortykkes 

næppe mod Spidsen, 1. Led er mere end dobbelt saa langt som 2. 

Kindbakkerne har 9 ulige store, spidse Tænder. Kæbepalperne er 

mere end dobbelt saa lange som Læbepalperne, de to første Led 

er korte, og 3. og 4. lidt længere end 5. og 6. Skællet er ret 

lavt og bredt, det er 

firkantet med næsten 

parallelle Sider og 

svagt indbuet eller lige 

afskaaret Overrand. 

Brun til sort, Hunnen 

oftest lidt mørkere end 

ÅA B G Arbejderen, hvor For- 

krop og Skæl under- Fig. 83... Lasius niger. Hoved: af 

Arbejder (A), Hun (B) og Han (C). (Fra tiden, ligesom Krops- 

Stitz 1939). vedhængene, er noget 
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lysere. Matglinsende. Foruden ret tæt, graalig 

Grundbehaaring er der, ogsaa paa Følehorns- 

skafter og Skinneben, temmelig lange, skraat ud- iD: 

staaende, brunliggule Børster. Vingerne er glas- 

klare med lyst' brunliggule Ribber og Vinge- 

mærke. Undertiden finder man Hunner med 6 

smaa Vinger. Længde af 9 8—9 mm, af $ 3— 

5.mm: 

do: Hovedet er saa bredt som Forkroppen 

eller lidt smallere; Nakkefladen er svagt kon- 

veks; Pandefuren er tydelig og stærkt fordybet. 

Følehornsskaftet er noget over halvt saa langt NTR SENER 

niger. Følehorn 
lange som tykke. Kindbakkerne har utandet af Han og Ar- 

som Svøben, hvis Led er omtrent dobbelt saa 

Skærerand og velafsat Apicaltand. Mørkebrun bejder. (Fra Stitz 

til sortebrun med lysere Vedhæng. Matglinsende. 1939). 

Behaaringen som hos Arbejderen, men noget 

finere og tyndere og svagt udviklet paa Følehornsskafter og Skinne- 

ben. Længde 3,5—4,2 mm. 

Den forekommer næsten overalt, baade paa dyrket og udyrket 
Jord; den gaar helt ud til Havkysterne, findes selv i Storbyer, 

hvor den har sine Reder under Fliserne, og i Huse baade paa 

Landet og i Byerne. Svarende til denne store Tilpasningsevne 
er ogsaa dens Redebygning. Den bygger som Regel i Jorden, 
hvor de fritliggende Aabninger er omgivet af en lille Kratervold, 
og meget almindeligt findes disse Jordreder under Sten. Paa 
Enge bygger den Jordkupler op om Græstuerne, og disse Kupler 
bygger den større, især i fugtigt Vejr, efterhaanden som Græsset 
vokser; under denne Opbygning passer den vel paa, at Græsplan- 
ten ikke bliver helt skjult af Jord. Hvor der ikke er Lejlighed til 
at bygge Jordreder, anlægger Arten sine Boer i Træ, f. Eks. i 
raadne, hule Stammer, i Træstubbe og Rødder og i Hulrummene 
mellem Ved og løs Bark, hvor de ofte benytter. Insektlarvers Æde- 
gange. Man kan ogsaa finde Reder af Kartonmasse af en lidt 
anden Beskaffenhed end hos L. fuliginosus. Fra Rederne an- 
lægges dels aabne, dels overdækkede Veje til de Planter, der 
huser Bladlus, til Beskyttelse af hvilke de ofte bygger de saakaldte 
Bladlusstalde, der ikke sjældent omgiver store Dele af Stænglerne, 
men som er meget skøre. Føden er meget forskelligartet, men 
det vigtigste Element er Honningduggen fra Bladlus og Skjoldlus, 
som opsøges paa Værtplanterne. Arten er ogsaa iagttaget paa Ly- 
caena-Larver, hvis søde Udskillelser den samler ind. Den gør 
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ogsaa Jagt paa mindre Insekter, antagelig naar der ikke er til- 
strækkelig Bladlushonning; endvidere besøger den Blomster, hvor 
den drikker Honning, og den slæber Frø af forskellige Planter 

hjem. Naar den holder til 1 Huse, gaar den gerne paa søde Sa- 
ger. Den er meget modig. Ødelægges Reden, strømmer Beboerne 
ud i store Mængder og kaster sig over Fjenden. Kampe med an- 
dre Myrearter er ikke sjældne, og den skal navnlig være fjendtlig 
indstillet over for Lasius flavus, af hvilken man hyppigt finder 
Rester i dens Reder. Kokoner af Forplantningsindividerne finder 
man i Rederne fra Maj til Begyndelsen af Juli. Bryllupsflugten, 
under hvilken begge Køn forlader Tuen samtidigt, finder overvejende 
Sted i Slutningen af Juli eller i August. Sværmene er ofte paa- 
faldende store. I Kolonier af L. niger finder man kun meget 
sjældent mere end en befrugtet Hun. Larverne kan æde selv. Arten 
er Hjælpemyre for Lasius umbratus og L. mixtus. 5 

Arten er udbredt over hele Palæarktis samt i Nordafrika, og 
1 Nordamerika er den repræsenteret af andre Racer. I Danmark 
er den overmaade almindelig overalt. 

2. L. (L.) aliénus (Fårst.). Denne Art ligner den foregaaende 

overordentlig meget, men kan adskilles fra den i følgende Karak- 

terer: Arbejder og Han er mindre. Følehornsskafter og Skinneben 

mangler udstaaende Børster, og deres Grundbehaaring er svagere. 

Den er lysere eller mørkere brun, Forkroppen hos Arbejderen og 

Kropsvedhængene oftest lidt lysere; som Helhed er den lidt ly- 

sere end L. niger. Længde af 9 8—9 mm, af &$ 2—4 mm og 

Cd 3,3—3,5 mm. 

Den sætter Pris paa Varme og Tørke og er hyppigst paa 
tørre Lokaliteter med sparsom Vegetation, paa Heder, i Sand- 
egne og i Klitter; derimod undgaar den Kulturland. Dens Boliger 
er Jordreder, der hyppigt findes under Sten, men som ogsaa kan 

være at finde mellem Planterødder f. Eks. af Lyng; kun sjældent 
bygger den Kupler. Den lever mere underjordisk og er fredeligere 
end sin nære Slægtning. Vingede Forplantningsdyr findes 1 Reden 
fra Juli til September, og Bryllupsflugten sker hyppigst under 
Sværmdannelse paa varme Dage i August eller September. Koloni- 
dannelsen er selvstændig. I nogle Reder finder man kokonløse 
Pupper og især paa varme, solrige, øde Lokaliteter udelukkende 
saadanne. Der findes en Mellemform mellem de to Arter. 

Årten har omtrent samme Udbredelse som den foregaaende; 

i England og i Nordeuropa gaar den ikke saa langt mod Nord 
og er ikke nær saa almindelig. Her i Landet er den vistnok baade 
almindelig og udbredt, men med Sikkerhed kender man ikke dens 
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Udbredelse, da den har været sammenblandet med den foregaaende 
Årt. 

4. L. (L.) brunneus (Latr.). 2 og Z: Hovedets Form som 

hos L. niger, det er hos Hunnen saa bredt som Forkroppen. 

Pandefuren er fin, men tydelig, den naar til den forreste Ocel. 

Mundskjoldet har tydelig Længdekøl baade hos Arbejdere og hos 

Hunner. Øjnene er lidt mindre end hos L. niger, og Ocellerne er 

meget smaa hos Arbejderne. Kindbakkerne har 9 Tænder paa 

deres Skærerand. Skællet er lidt bredere end hos L. niger, og 

det har ikke blot hos Hunnen, men ogsaa hos Arbejderen en flad 

Udranding paa OQverkanten. Arbejderen er gulbrun med mørkere 

Hoved, Følehornsspids og Bagkrop og lysere Sider, Hunnen er 

sortebrun med mørkere Hoved og lysere Kropsvedhæng. Stærkt 

eller temmelig stærkt glinsende. Kroppen har fin, graa Grund- 

behaaring og ret faa udstaaende Børster, der mangler helt paa 

Skinneben og Følehornsskafter. Længde af 2 6,5—8,5 mm, af & 

2,5 — 4 mm. 

dd: Hovedet saa bredt som Forkroppen og af Form som. hos 

L. niger. Pandefuren stærkt fordybet. Mundskjoldet har afrundet 

Køl. Kindbakker som hos L. niger. Sortebrun med lysere Ved- 

hæng. Hovedet er mat, Forkroppen er svagt, Bagkroppen kraftigere 

glinsende. Baade Grundbehaaring og Bebørstning er sparsom, og 

sidstnævnte mangler paa Skinneben og Følehornsskafter. Længde 

4—5 mm. 

Den foretrækker Steder med Busk- og Trævegetation. Rederne 
anlægges baade i Jorden under Sten og i Træer, især gamle Ege 
eller Popler; de kan naa ned i Rødderne eller findes i Grene, 
under Bark eller i Træstubbe, og man kan ogsaa finde dem i møre 
Bjælker og i Murværk. I Modsætning til L. niger er den frygt- 

som og forlader ikke Reden meget; naar denne ødelægges, søger 
den hurtigst muligt at undslippe, hvad der ikke kan undgaa at 
vække Opmærksomhed, da dens Samfund som Regel er meget 
individrige. Den lever først og fremmest af Honningdug fra Blad- 

lus, som bliver plejet i Redekamrene, og hvor der er Bladlus af 
Slægten Stomaphis (fra Bark af Eg, Poppel og Pil), er den 
særlig hyppig; den dræber dog ogsaa smaa Insekter, og man har 

iagttaget, at den har samlet Frø sammen, og omhyggeligt ordnet 
dem i Bunker. Bryllupsflugten finder Sted i Juni— Juli, og den 
nye Koloni grundlægges selvstændigt. 

Den er udbredt fra England til Japan og fra Sverige til Nord- 

Q% 
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afrika. I Danmark er den kun fundet paa Lolland, men er mulig- 

vis overset andre Steder. 

546 (Chthonolåsius) flåvus (F.) (Den gule Engmyre). 

CQC og $: Hos Arbejderen er Hovedet bredere end Forkroppen, 

hos Hunnen er det smallere eller højst saa bredt som denne; det 

er lidt bredere end langt, hos de mindste Arbejdere lidt længere 

end bredt; det er hos Arbejderne højst ganske lidt smallere fortil 

end bagtil, medens det hos Hunnen bliver temmelig stærkt smallere 

fremefter; Siderne er ret svagt rundede og gaar i de ret bredt 

rundede Nakkehjørner over i Bagranden, der er lige afskaaret eller 

ganske svagt indbuet. Pandefuren er utydelig hos Arbejderen, hos 

Hunnen er den derimod tydelig og naar til den forreste Ocel. 

Mundskjoldets Køl er flad, i hvert Fald hos Hunnen. Øjnene er 

lidt mindre end hos L. niger. Følehornssvøben er kort og kraftig, 

1. Led er mere end dobbelt saa langt som tykt, og de nærmest 

efterfølgende Led er næppe længere end tykke. Kindbakkerne har 

8 Tænder af meget forskellig Størrelse. Kæbepalpernes 2 Endeled 

er meget korte, tilsammen næppe længere end det foregaaende. 

Forkroppen er relativ kortere end hos Lasius s. str. Skællet er 

forholdsvis lavt og bredt, det udgør næppe Halvdelen af hele Stilk- 

knudens Højde. Farven er meget forskellig hos Arbejder og Hun; 

Arbejderen er bleggul, undertiden lidt mørkere, medens Hunnen 

er mørkebrun med lysere Underside paa Bagkroppen og lysere 

Kropsvedhæng. Skulpturen er meget fin, og hele Kroppen er glin- 

sende. Den er ret velforsynet med bleggule, skraat udstaaende 

Børster, som dog mangler paa Følehornsskafter og Skinneben. 

Hunnens Vinger er glasklare med let brunligt Skær ved Roden. 

Af og til træffer man Hunner med smaa Vinger. Længde af 2 

7—9,2 mm, af ZZ 2—4,5 mm. 

od: Hovedet omtrent som hos niger. Pandefuren er utydelig 

og noget udvidet foran den forreste Ocel. Kindbakkerne har som 

Regel kun en Tand, Apicaltanden. Skællet er omtrent som hos 

Hunnen, men noget smallere, og den dorsale Indskæring er lidt 

dybere. Den er sortebrun med lysere Følehorn og Ben. Den er 

glinsende og tyndere behaaret end Hunnen. Længde 3—4 mm. 

Den findes paa næsten enhver Slags Bund, baade tør og fugtig, 
i Skove mangler den dog i det mørke Indre; paa dyrket Jord er 
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den almindelig, sjældnere dog i Haver end paa Marker og i Frugt- 
plantager. Paa tørre Lokaliteter finder man dens Reder i Jorden 
under Sten, og her er de forholdsvis smaa; paa fugtige Lokali- 
teter kan de anlægges i raadne Træstubbe eller under Bark, men 
dog i langt overvejende Grad som Jordreder med Kuppel, der 
som Regel er bevokset med Græs; disse Tuer bliver oftest noget 

(U. Møhl-Hansen phot ). 

Fig. 85. Tue af Gul Engmyre, Lasius flavus (se ogsaa Fi- 
guren paa Side 3). 

større end Muldvarpeskud og findes i Enge undertiden i meget 
stort Antal. I Moser bygger den gerne Mosreder, Kupler af Sphag- 
num, Polvtrichum og Hypnum, der er blandet med Græs. Over- 
ensstemmende med Artens fuldstændigt underjordiske Levevis har 
disse Reder ingen Udgange, undtagen under Bryllupsflugten. Naar 
den gule Engmyres Rede angribes af andre Myrer, forsvarer den 
sig ganske vist, men den bliver næsten altid overvældet og trækker 
sig, hvis den kan komme til det, tilbage til de dybere liggende 

er 

ER E 

RE RR 

== 5 —5— 

ra 



134 

Kamre. Dens Syn er svagt, den bruger Følehornene, naar den 
skal finde Vej; paa Vandringer fjerner Individerne sig ikke langt 

fra hinanden og undersøger stadig Omgivelserne med Følehornene. 
Den lever næsten udelukkende af Bladlussukker fra Rodlus, som 
den dyrker. De af Bladlusene aflagte Æg bliver om Efteraaret 
samlet ind og opbevaret i Rederummene, hvorfra saa de nyklæk- 
kede Bladlus om Foraaret bliver bragt tilbage til Værtplantens Rød- 
der. Den besøger ogsaa Larver af Lycaena. Bryllupsflugten fal- 

"der fortrinsvis i Juli — August og fuldbyrdes i Eftermiddagstimerne 
under Sværmdannelse. Hannen bæres af Hunnen, der kan parre 

"sig med flere Hanner. Kolonidannelsen er selvstændig. Larverne 
æder selvstændigt, de faar af Arbejderne serveret Stykker af Orme 

0. l., som de borer sig ind i. 

Arten er vidt udbredt, den findes fra Atlanterhavet til ind i 
: Sibirien og fra Skandinavien til Middelhavslandene; i det høje Nord 
| mangler den dog. I Danmark er den udbredt over hele Landet. 

| 6. L. (C.) umbråtus (Nyl.). 2 og $: Hovedet er saa bredt 

"som langt eller lidt bredere (især hos Hunnerne), det er bredere 

; bagtil end over Forhjørnerne og har svagt rundede Sider; Bag- 

"| randen er svagt indbuet, hos Arbejderne næppe synligt, hos Hun- 

"nerne stærkere. Pandefuren er svag hos Arbejderne, tydeligere 

Fia; 36; 

Lasius umbratus. 

Fig. 86. Følehorn af Han 

og Arbejder. Fig. 87. Kind- 

bakker af Han og Arbejder." 

(Pra Stitz 1939), 

hos Hunnerne, hvor den naar til 

den forreste Ocel. Øjnene er ret 

store hos Hunnerne, men for- 

holdsvis smaa hos Arbejderne, 

hvor ogsaa CQOcellerne er yderst 

smaa. Paa Følehornenes Svøbe 

er 1. Led ca. dobbelt saa langt 

som tykt, de efterfølgende Led er 

højst lidt længere end tykke og 

bliver gradvis tykkere mod Spid- 

sen. Kindbakkerne har 8, under- 

tiden 9 Tænder af forskellig Stør- 

relse. Paa Kæbepalperne er de 2 

Endeled ganske korte, tilsammen 

næppe længere end 4. Led. For- 

kroppen er lidt kraftigere bygget 

end hos flavus. Skællet er navn- 

lig hos Arbejderen meget slankere 
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og højere end hos foregaaende Art. Arbejderne er gullige; Hun- 

nerne er noget mørkere, lysere eller mørkere gulbrune med lidt 

lysere Kropsvedhæng. Skulpturen er meget fin, og Overfladen er 

blank. Den udstaaende Behaaring er temmelig lang og tæt, ogsaa 

paa Følehornsskafter og Skinneben. Paa Vingerne er det brunlige 

Skær paa Rodhalvdelen stærkere og mere udbredt end hos flavus. 

Længde af 2 7—8 mm, af $ 4—4,5 mm. 

d: Pandefuren er tydelig. Følehornenes Skaft er halvt saa 

langt som Svøben, der ikke tager til i Tykkelse udefter. Kind- 

bakkerne har 7—8 Tænder. Skællet ligner Arbejderens, men er 

lidt bredere og mere afrundet. Brun med undertiden lidt mørkere 

Hoved og med lysere Kropsvedhæng. Der er overalt, ogsaa paa 

Skinnebenene ret tætstillede, udstaaende, korte, bleggule Børster; 

Øjnene er tydeligt behaarede. Længde 3,5—4,8 mm. 

Den findes som Regel paa mere tørt Land end flavus; man 
finder den paa Marker og Heder, i Skovbryn, Skovlysninger, Fyrre- 
skove med sandet eller gruset Bund og i halvtørre Skove. Rederne 
anlægges som Regel i Jorden. under. Sten. eller andet Dække;. de 
gaar dybt ned i Jorden, og deres Gange kan naa flere Meter bort 
fra Reden; undertiden dannes der Jordhøje; man kan ogsaa finde 

Rederne mellem Rødder, i raadne Træstød og i hule Stammer. 
Undertiden bygges Kartonreder af en ensfarvet, filtagtig Masse, 
hvis Farve afhænger af det Materiale, der er benyttet; Væggene 
i saadanne Reder er tykkere end hos fuliginosus, de er skøre 
og løse og indeholder meget fine Plantetrævler, Barkpartikler og 
ganske smaa Sandskorn. Beboerne udbreder en stærk Lugt af 
Cedertræ. Det er træge Myrer, der kun sjældent kommer op af 
Tuen, og som fortrinsvis lever af Rodlusenes Ekskrementer; under- 

tiden tager de dog ogsaa smaa Insekter. Sværmetiden falder først 
og fremmest i Juli— August; Kolonierne anlægges uselvstændigt, 
idet en befrugtet Hun irænger ind i en Koloni af Lasius niger, 
lejlighedsvis af alienus, brunneus eller fuliginosus, hvor den 
dræber Artens egen Hun; der opstaar saaledes først en blandet 
Koloni, der bliver ren, efterhaanden som de oprindelige Arbejdere 
uddør, men da man har konstateret, at niger-Arbejdere har kunnet 
blive indtil 7 Aar gamle, vil der let kunne gaa temmelig lang Tid, 
før dette indtræffer. Umbratus-Kolonierne optager gerne frem- 
mede Hunner af egen Art. 

Arten er udbredt fra Atlanterhavet til Stillehavet og fra Sve- 
rige til Middelhavet. I Danmark er den ikke særlig almindelig, 

men er dog sikkert mange Steder overset og forvekslet med 
flavus. 
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7. L. (C.) mixtus (Nyl.). Denne Form opfattes undertiden 

som en Race af foregaaende Art. 29 og $: Hovedet er hos Ar- 

bejderen ganske lidt bredere end langt med lige Bagrand og paral- 

lelle, kun yderst svagt rundede Sider, medens det hos Hunnen er 

noget bredere bagtil, hvorved de lidt kraftigere rundede Sider 

kommer til at konvergere fremefter; hos Hunnen er Hovedets Bag- 

rand svagt konkav. Pandefuren er svagt udviklet og mangler ofte 

helt hos Arbejderne. Øjnene og Mundskjoldet er omtrent som hos 

den foregaaende Art. Paa Følehornene er Svøben tykkere end 

hos de førnævnte gule Årter. Kindbakkerne har 8—10 Tænder. 

"Paa Kæbepalperne er 4. Led 

paa det nærmeste paa Længde 

med 5. og 6. tilsammen. Skæl- 

let er lidt kraftigere og bredere 

bygget end hos umbratus, men 

det er højere end hos flavus. 

Arbejderen er glinsende gul, of- 

å B test lysere end flavus; Hun- 

ate ARENSE NEON nen er gulbrun, undertiden ret 

Hoved af Arbejder (A) og Hun mørkt, med lysere Vedhæng. 

(B). (Fra Stitz 1939). Behaaringen er noget sparsom- 

mere hos Hunnen end hos År- 

bejderen; Grundbehaaringen er hvidgul og svagere udviklet end 

hos umbratus; de udstaaende Børster har samme Farve, de er 

temmelig tætstillede og korte øg mangler paa Skinnebenene. Vin- 

gerne er glasklare med brunligt Skær paa den inderste Trediedel. 

Længde af 92 6—7 mm, af $ 3,3—4,5 mm. 

dg: Pandefuren er tydelig. Kindbakkerne har en stor, tilspidset 

Apicaltand og iøvrigt 4—5 smaa Tænder. Skællet er omtrent som 

hos Arbejderen, men relativt kortere og mere afrundet. Brun med 

lysere Vedhæng. Den matglinsende Krop er meget fint punkteret. 

Grundbehaaringen er jævnt tæt og den udstaaende Behaaring kort 

og sparsom; Øjne og Skinneben er højst ganske svagt behaarede. 

Længde 3,5—4,5 mm. 

Den holder især til paa Heder, i Lysninger i Fyrreskove og 
paa lignende Steder, men den er ogsaa fundet paa Enge; den 
findes baade paa sandede og paa lerede Lokaliteter. Rederne an- 
lægges i Jorden under Sten eller Trærødder, men kan ogsaa fore- 
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komme inde i døde Rødder og Træstubbe; herfra strækker de sig 
ofte baade dybt ned 1 Jorden og vidt langs Overfladen til Rodlus- 
kolonierne. Redevæggene bestaar som Regel af et sammenkittet 
Maskeværk af fine Sandskorn, Materialet er skørt og er tilbøjeligt 
til at falde sammen i varmt, tørt Vejr. Kolonierne er af Mellem- 
størrelse; deres Indbyggere minder i Levevis om umbratus, men 
er knapt saa træge. Bryllupsflugten finder Sted sidst paa Som- 
meren; det ser imidlertid ud til, at Befrugtningen ogsaa kan finde 
Sted i Reden. Kolonidannelsen er som hos umbratus uselv- 
stædig med niger som Hjælpemyre. Man kan finde Mellemformer 
mellem denne og foregaaende Art. 

Den har omtrent samme Udbredelse som umbratus, den er 
dog ikke taget længere østpaa end i Mongoliet og er overalt min- 
dre almindelig. I Danmark er den ligeledes ret sjælden, men er 
sikkert ligesom den foregaaende overset og forvekslet med flavus. 

[L. (C.) carniblicus Mayr. 2 og $:-Hun- 

nen er paafaldende lille, højst ganske lidt større 

end Arbejderen. Hovedet er lidt bredere end langt, 

det er lidt smallere fortil og har tydeligt afrun- 

dede Sider og -ganske svagt udrandet Bagrand; 

det er hos Hunnen noget bredere end langt. Øj- Fu sn ka 

sius Carnio- 
delse af smaa, men tydelige Oceller. Følehorns-  1icus. Hoved 

nene er ret smaa; Arbejderne kan være i Besid- 

svøben er tyk, 4.—7. Led er tværbrede, medens af Arbejder. 

de efterfølgende gradvis bliver mere og mere lang-  (Stitz 1939). 

strakte. Kindbakkerne har 8 Tænder. Skællet er 

spatelformet. Hos Hunnen er Bagkroppen forholdsvis smallere end 

hos de andre Lasius-Arter. Arbejderen er gul, Hunnen brunlig 
med mørkere Bagkrop og lysere Kropsvedhæng. Kroppen er ret 

glinsende. Grundbehaaringen er ganske fin, den er bleggul hos Ar- 

bejderen, mere graalig hos Hunnen og giver Kroppen et særligt 

Silkeskær; den udstaaende Behaaring er kort og jævnt tæt, den 

mangler paa Følehornsskafter og Skinneben. De glasklare Vinger 

har et let brunligt Skær ved Roden. Længde af 2.3—3,6 mm, 

af $ 3—3,5 mm. 

d: Hovedet er bredere end Forkroppen. Pandefuren er tyde- 

lig, den bliver stærkt udvidet og fordybet omkring den forreste 

Ocel. Mundskjoldet har bagtil en affladet Køl. Kindbakkerne har 

en spids Apicaltand og iøvrigt meget smaa Tænder. Mørkebrun 
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med lysere Kropsvedhæng og glinsende. Behaaring som hos Hun- 

nen; højst ganske faa udstaaende Haar paa Øjnene. Længde 

Bam: 

Dens Levevis er meget lidt kendt. Paa Gottland holder den 
til paa meget tør Bund med lav Fyrreskov. Dens Keder ligger 
ii Jorden og under Sten og gør sig ikke særligt bemærkede udefra. 

Sværmning er iagttaget i Oktober, men den egentlige Sværmetid 
maa antages at ligge noget tidligere. Det er som tidligere nævnt 
Regelen, at de Arter, hos hvilke Arbejdere. og Hunner er omtrent 

lige store, optræder som temporære Snyltere hos Arter med store 

Hunner; om dette ogsaa er Tilfældet her, vides ikke, men det er 
det sandsynligste. 

Arten er taget rundt om i Europa, især i de sydligere Dele, 
men ogsaa i Skandinavien, hvor den opgives fra Gottland og Norr- 
land, den er fundet fra Frankrig til langt ind i det østlige Sibi- 
rien; man maa forvente, at den ogsaa en Dag vil blive fundet 
paa dansk Omraade.)| 

3."Ebrmica L: 

2 og Z: Størrelsesforskellen mellem de enkelte Ar- 

bejdere er ikke paafaldende, ligesom heller ikke Hun- 

nerne i paafaldende Grad er større end Arbejderne. 

Hun og Arbejder afviger i det væsentlige kun fra hin- 

anden i Forkroppens Udvikling. Pandelisterne (Fig. 2) 

er noget divergerende bagud. Pandefeltet er tydeligt af- 

grænset. Mundskjoldet har som Regel en tydelig Køl. 

Øjnene sidder bag Hovedets Midte; Oceller findes og- 

saa hos Arbejderne. Følehornene er 12-leddede med 

kun ganske lidt fortykket Svøbe, hvis Led er omtrent 

lige lange. Kindbakkerne er tandede (Fig. 3a). Kæbe- 

palperne er 6-leddede, undtagen hos nogle exsecta- 

Former; Læbépalperne er 4-leddede og meget kortere. 

Forkroppen har hos Arbejderne en tydelig Saddel 

(Fig. 8), og Bagbrystet er ligeledes indenfor denne 
Kaste meget smalt med højtliggende Spirakel. Skællet 
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er skarpkantet. Vingerne (Fig. 12) har Discoidalcelle og 

lukket Radialcelle. | 

7: Som Regel paa Størrelse med Hunnerne og hos 

de fleste Arter større end Arbejderne. Pandelisternes 

Yderrande divergerer bagud. De 13-leddede Følehorn 

har langt Skaft; 1. Svøbeled er kortere end 2. og ikke 

fortykket udefter. Kindbakkerne har utandet Skære- 

rand hos de fleste Arter. Palperne er som hos Arbej- 

derne. Genitalvedhængene er store, Cerci veludviklede 

og Stipites uden Vedhæng. 

"Slægten er udbredt i Palæarktis, Middelhavslandene og Ne- 

arktis i et temmelig stort Antal Former, der er fordelt paa 6 

Underslægter, af hvilke 4 har Repræsentanter i Danmark. 

Artsnøgler. 

Sk NES 
1. Mundskjoldets Forrand i Midten med en lille flad Ud- 

skærme (Pi1-92) (Haptikermiadf sr sd eo henne e he mus 
2. sanguinea (Side 145). 

Mundskjoldets Forrand uden Udskæring ............ 2, 
2. Hovedets Bagrand tydelig konkav (Fig. 90) (Copto- 
Fe EET Re MR ne en INR TR Evens ENE Bye SM 

Hovedets Bagrand højst ganske svagt konkav (Fig. 93) 5. 
3. Hovedets Sider forholdsvis fladt rundede, Bagranden 

Skær ki bone (Es SDN dare MAU en ele ENN ERB SD EGE 4. 
Hovedets Sider noget kraftigere rundede, Bagranden 
mindre konkav (Fis, DW 50 52 added suésica (Side 144). 

4. Mundskjoldet fortil næsten uden Tværindtryk (Fig. 90 B). 
Kæbepalperne er lange, langs Hovedets Underside naar 
de tydeligt mere end halvvejs til Nakkehullet........ 

i. oxseeta (Side 141). 
Mundskjoldet fortil med et iodeligt Tværindtryk (Fig.90 C). 
Kæbepalperne kortere, langs Hovedets Underside naar 
de højst lidt mere end halvwvejs til -Nakkehullet...... 

la. exséctå pressilåbris (Side 144). 
5. Kroppen helt eller næsten -helt ensfarvet; i modsat Fald 

(rufibarbis) er paa en Gang Hovedet rødtegnet og 

Pandefeltet mat, og hos Hunnerne er Bagkroppens For- 

flade i stor Udstrækning og skarpt afgrænset af samme 
Farve som Forkroppen eller lysere (Serviférmica).. 9. amme SS ST 

rn 

=—=-— 

ET RS ES 

+ mm 

— 

ET — 
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Ovenstaaende Karakterkombination findes ikke; altid 
tydeligt tofarvede med helt eller næsten helt mørk Bag- 
kran (FE ERE] 20 DISSE UDEN SKÆM RE ER 

Hovedets Forflade helt sort.... 5. uralénsis (Side 
Hovedets: Forflade ikke: helt sorts 252000 TES EEN 
$ : Baghoved og Pande røde, sjældnere noget mørkere; 
den røde Farve er oftest forholdsvis lys. 2: Farve som 
Arbejderne, Issen dog med en mørkere Plet og Meso- 
notum med 2 mørke Længdestriber; Bagkroppen er rød 
fortil, den røde Farve dog ikke skarpt afgrænset fra 
den mørke. Hoved og Forkrop rigeligt udstaaende, gul- 
dt Behar ISS SU SAR RRS 4. truncédrum (Side 
$ : Baghoved og Pande mørkebrune til sorte; den røde 
Farve er oftest mørkere. 2: Ovennævnte Karakter- 
kombruæfion: findes ikke... TLS GENE SEE ERE SEINEN 
Baghovedet helt nøgent eller dog kun med ganske en- 
kelie udstaaende Børster. ENTER 3. rufa (Side 

Baghovedet med ret tæt Behaaring af udstaaende Bør- 
BR SS SE REE EULER NONE LENS 3a. rufa praténsis (Side 
Kroppen helt eller næsten helt ensfarvet ........... 

Kroppen tydeligt tofarvet ..... 7T. rufibårbis (Side 
Bagkroppen helt blank og stærkt glinsende ......... 

9. picea (Side 
Bagkroppen ikke helt blank, men i større eller ringere 
Udstrækning med fin Punktur og forholdsvis mat Silke- 
SENE 3 ale ta ER REE ES REE EL RUS SNE ERE NED 
Hovedet helt sort; hos Arbejderen er Hoved og For- 
krop af samme Farve, lidt mørkere end Benene..... 

6. fåsca (Side 
Hovedet fortil paa Siderne i større eller mindre Ud- 
strækning ret mørkt rødbrunt; Forkroppen' lidt lysere 
end Hovedet og omtrent af samme Farve som Benene 

8. cinérea (Side 

d: 

Mundskjoldets Forrand med en mere eller mindre tyde- 
lig flad Udskæring fortil i Midten (Fig. 92 B) (Rapti- 
EEN SE. PRM RR NR ANDRE OR BEEN ORE 2. sanguinea (Side 
Mundskjoldets Forrand uden Udskæring............ 
Hovedets Bagrand svagt konkav (Fig. 90D) (Copto- 
Får Mis aks ER kreere eN LDR 
Hovedet Biorand kone ss STS SNO ES 
Øjnene behaarede: 65 kunnen k suésica (Side 
Øjnene ubekendt skr are sele en ll Fase 
Hovedets Bagrand forholdsvis stærkt konkav. Kæbe- 
palperne er lange, langs Hovedets Underside naar de 
tydeligt mere end halvvejs til Nakkehullet .......... 

1. exsécta (Side 

154). 

141). 
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Hovedets Bagrand forholdsvis svagt konkav. Kæbepal- 
perne kortere, langs Hovedets Underside naar de højst 
lidt mere end halwejs til Nakkehullet. ......20400 

la. exsécta pressilåbris (Side 144). 

5. Kroppen ret kraftig. Forkroppen langt og temmelig tæt 

behaaret paa Oversiden. Vingerne med et kraftigt brun- 
ligt Skær i deres inderste 2/3 (Férmica s. str.).... 6. 
Kroppen slankere. Forkroppen kortere og mindre tæt 
behaaret paa Oversiden. Vingerne glasklare, kun med 
svag, røgfarvet Tone paa deres inderste ?/3 (Servi- 

AE ES EN SR BENE SE SR SER IRSKE NEDE SES SØE SESNE SERENE FS 8. 

6. Kindbakker 3-tåndede......... 5. uralénsis (Side 153). 
Kindbakker utandede, kun med Apicaltand.......... AX 

7. Pandefeltet og en temmelig bred Stribe bagtil paa 
Mundskjoldet glat og glinsende. 4. truncédrum (Side 152). 
Pandefeltet med fin Skulptur og mat, kun en temmelig 
smal Stribe bagtil paa Mundskjoldet er glat og glinsende 

3. rafa (Side 148)-åg 3 a. rufa praténsis (Side 151). 

8. Pandefeltet glinsende. Bagkroppen mere eller mindre 
glinsende; Leddene har paa Oversiden kun ganske svag 
Grundbehaaring paa den bageste Halvdel........... 

9. picea (Side 157). 
Pandefeltet mat. Bagkroppen tæt punkteret paa Led- 
denes bageste Halvdel med tæt Grundbehaaring paa 
Oversiden, hvad der giver den et graaligt Silkeskær.. 9. 

9. Enkelte udstaaende Haar paa Hovedets Underside... 

: 8. cinérea (Side 156). 
Hovedets Underside uden udstaaende Haar......... 10. 

10. Følehornene ensfarvede; Kindbakkerne af samme Farve 
som Hovedet, kun ganske svagt brunlige mod Spidsen. 
Hofterne af samme Farve som Kroppen, kun lysere 

SEER; SIDES NT FSI: SSR ER, 7. rufibårbis (Side 155). 
Følehornene tofarvede, Skaftet tydeligt lysere end Svø- 
ben; Kindbakkerne oftest i større Udstrækning lysere 
end Hovedet. Hofterne er af samme Farve som Benene, 
kun: mørkere ved Basis SITES 6. fusca (Side 154). 

1. F. (Coptoférmica) exsécta Nyl. 2 og $: Hovedet er 

lidt længere end bredt, det har parallelle, ret svagt rundede Sider, 

ret skarpt fremtrædende Nakkehjørner og forholdsvis dybt udrandet 

Bagrand, et sikkert Kendetegn paa Underslægten. Pandelisterne 

er smalle med parallelle Yderrande. Pandefuren er svag, men ret 

tydelig. Mundskjoldets Køl er ret skarp. Kindbakkerne har 8 Tæn- 

der af forskellig Størrelse. Kæbepalperne er 6-leddede og naar, 

hvis de lægges hen langs Hovedets Underside, omtrent til Nakke- 
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hullet; Læbepalperne er omtrent halvt saa lange. Skællet er under- 

kastet megen Variation endog blandt Individer af samme Rede, det 

er bredere foroven end ved Stilken og har oftest rundede Hjørner 

og et Udsnit paa Dorsalranden. Hos Arbejderen er Hovedet for- 

til og Kindbakkerne rødlige, medens Baghovedet er rødbrunt; 

Følehornsskaft og 1. Svøbeled, ofte ogsaa 2. Svøbeled, er alminde- 

ligvis røde som Hovedet, de følgende Led er mørkebrune. For- 

krop, Skæl og Ben er rødlige, Benene ofte med brunligt Skær eller 

saa mørke som Baghovedet; paa Forbrystet er der ofte en større 

eller mindre mørk Plet; Bagkroppen er mørkebrun til sort med 

Fig. 90. Hoveder af Formica exsecta. Å og B den typiske 

Form, Arbejdere; C Racen pressilabris, Arbejder; D den ty- 

piske Form, Han. Pilene viser Tværindtrykkene. (Fra Stitz 1939). 

rødligbrunt Silkeskær, den er noget lysere ved Stilken. Hunnen 

er mørkebrun; lysere er Hovedet foran Øjnene, Kindbakkerne, 

Forbrystets Sider i større eller mindre Udstrækning, Epinotum, 

til Dels Skællet, Hofterne, Benene, Følehornenes Skaft og første 

eller de 2 første Svøbeled. Skulpturen er fin; og Kroppen er 

næsten overalt temmelig mat. Grundbehaaringen er blegt gulligrød 

og temmelig tæt; den udstaaende Behaaring er kort og sparsom, 

Øjnene er fint behaarede. Vingerne er glasklare, ved Basis med 

svagt brunligt Skær. Længde af 2 7,5—9,5 mm, af $ 5—7,5 mm. 

do: Hovedet er bredere end langt, det har ret skarpt frem- 

trædende Nakkehjørner og fladt udrandet Bagrand. I Stedet for 

Pandefure er der en fin, blank, noget ophøjet Linie. Mundskjoldet 

er stærkt hvælvet fra Side til Side, det har afrundet Køl. Kind- 

bakkerne har kun Apicaltand. Mørkebrun til sort, undertiden med 
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lysere Forkrop, Skæl og Bagkrop; Følehornene er mørkebrune til 

sorte, Benene brune til gule med mørkere Hofter og Laar, Genital- 

vedhængene er rødlige. Hovedet er tæt og fint skulpteret og lige- 

som Forkroppen mat glinsende; Bagkroppen har noget stærkere 

Glans. Behaaringen er kortere end hos Arbejderen, Øjnene har 

korte, fine Børster. Længde (4)—9 mm. 

Dens Reder findes i Skove paa solrige Steder, i Lysninger 
og 1 Skovbryn, i Hedeegne og i Moser; i Danmark er den hyp- 
pigst taget i Naaleskove. Tuerne er snart ganske smaa, snart store, 
hvælvede Høje. Disse Overbygninger bestaar af et finere Materiale 
end hos Formica rufa,-de bestaar af sønderbidte Stumper af 
Græsstraa, Naale og Lyngblade blandet med Jordpartikler. I Mo- 
serne trues Myretuerne stadig af Plantevæksten, især af Mosset 
Polvtrichum strictum, der efterhaanden vokser op over dem som et 

Tæppe, og derved Skridt for Skridt fortrænger Myrerne paa Grund 
af den tiltagende Fugtighed; Kolonien bliver mindre og mindre paa 
Grund af den stadige Udvandring, og snari er der i den næsten 
overvoksede Tue kun et lille Selskab tilbage i de øverste Dele, og 
derefter udvandrer ogsaa disse, og det, der en Gang har været 
en Myretue, er blevet til en ren Mostue. Polvtrichum møder dog 
selv en lignende Skæbne, idet den bliver fortrængt af Tørvemosset 
(Spvhagnum). Myrerne kommer saaledes til at spille en ikke ringe 
Rolle ved Tuedannelsen i den Slags Sumpe. Myreveje anlægges 
almindeligvis ikke. Større Reder kan rumme fra 1000 til 10000 
Myrer. Naar en Koloni er blevet meget stor, udvandrer en Del 
af Arbejderne med en ung Hun og grunder en Datterkoloni i Nær- 

heden; derfor hænder det hyppigt, at et større Antal Reder staar 
i Forbindelse med hinanden, og at deres Indbyggere staar i det 
venskabeligste Forhold til hinanden. Arten ser særdeles godt, den 
er hurtig i sine Bevægelser, færdes almindeligvis i Løb og er iv- 
rigt optaget af Redebygningen. Det enkelte Dyr er lidet handle- 
kraftigt og søger at undgaa farlige Situationer, men i Flok er de 
modige og gaar løs paa Modstanderen, som Regel andre Myrer, 
i ret samlet Flok. De fordriver ofte Lasius niger og Formica 
fusca og tager deres Bladlus, af hvis Ekskrementer de for en 
meget stor Del lever. Andre Myrers Pupper fortærer de med stor 
Iver. Bryllupsflugten finder især Sted i Juli— August; en Del Hun- 
ner vender efter Befrugtningen tilbage til Reden, eller de bliver 
optaget i andre Reder; iøvrigt er Kolonidannelsen uselvstændig 
med Formica fusca som Hjælpemyre. 

Arten er udbredt i Nord- og Mellemeuropa og under lignende 
Breddegrader i Størstedelen af Asien, i Japan dog som indslæbt. 
I Danmark er den temmelig udbredt uden dog at være almindelig. 
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la. F. (C.) exsécta pressilåbris Nyl. 2 og $: Racen 

er mindre end Stamformen, fra hvilken den afviger i følgende: 

Mundskjoldet har en stærkere opbøjet Forrand og har bag ved 

denne et retliniet Tværindtryk. Kæbepalperne er meget kortere, 

naar de lægges hen langs Hovedets Underside, naar de kun til 

Mundens Bagrand eller højst lidt mere end halwvejs til Nakke- 

hullet; de er almindeligvis 5-leddede, men det lange 4. Led er 

ikke sjældent paa den ene eller paa begge Palper mere eller 

mindre fuldstændig delt i 2. Den røde Farve er gennemgaaende 

noget mørkere og de brune Pletter noget mere udbredt. Grund- 

behaaringen er kort og tynd. Længde af 92 6—7,5 mm, af $ 3,8— 

6,5 mm. 

dd: Mindre end Stamformen. Hovedets Bagrand er noget fla- 

dere udrandet end hos denne. Kæbepalperne afviger paa samme 

Maade som hos Hun og Arbejder. Sortebrun med mørkebrune Ben. 

Bagkroppen har fin og tæt Grundbehaaring. Øjnene er ubehaarede. 

"Giansen er noget svagere end hos Stamformen. Længde 5— 

1,95 mm: 

Den holder til paa sandet, ler- eller kalkholdig Bund; i Sibi- 
rien er den overvejende Steppebeboer, medens den andre Steder, 

f. Eks. i Skandinavien, er Mosebeboer. Tuerne bestaar af løs Jord, 
der er blandet med sønderbidte Naale. Redeaabningerne ligger nær 
ved Tuens Grund. Man kan ogsaa finde Reder uden OQverbygning 
under Sten. Rederne ligger altid paa Steder, hvor Solen kan 
komme til. 

Racen findes i Skandinavien og i Mellemeuropa og er tillige 
udbredt paa tilsvarende Lokaliteter i Asien saa langt mod Øst 
som til Mongoliet. I Danmark er den taget i Jylland og paa 

Sjælland. 

[F. (C.) suécica Adlerz. 2 og Z: Hovedets Bagrand er 

fladere udrandet end hos foregaaende, og dets Sider er hos År- 

bejderen noget mere rundede, hvorved det kommer til at virke 

bredere, og Nakkehjørnerne bliver mindre fremtrædende. Mund- 

skjoldet har kun et svagt Indtryk bag Forranden og en uskarp, 

kun bagtil tydelig Køl. Kindbakkerne er 8-tandede. Kæbepalperne 

er 6-leddede, af samme relative Længde som hos Hovedformen af 

exsecta. Epinotums Bagflade er stejlere end hos denne. Hos Ar- 

bejderen er Hoved, Følehornsskafter, de 2 første Svøbeled, For- 
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krop og Skæl rustrøde, Baghovedet er dog 

mørkere indtil brunligt, og det samme gæl- 

der Kindbakkernes Tandrand og RKesten af 

Følehornssvøben; Bagkroppen er mørkebrun 

med Undtagelse af et mindre Parti omkring 

Stilken, der er mere rødligt. Hunnen er 

mørkebrun, næsten sort, noget lysere er , 
Fig. 91. Hoved 

af Formica sue- 
, : cica, Arbejder. 

Grundbehaaring og Børster er svagt udviklet. (Fra Stitz 1939) 

Kropsvedhængene, Epinotum og Skællet. 

Skulpturen er fin og Kroppen glinsende. 

Vingerne er glasklare med svagt brunligt 

Skær ved Basis. Længde af 9 5—6,3 mm, af $ 4—6,3 mm. 

do: Hovedet har meget fladt udrandet Bagrand og fladt af- 

rundede Nakkehjørner. Kindbakkerne har spids Apicaltand, men 

er iøvrigt utandede. Sort med mere eller mindre lyst brunliggule 

Ben og Genitalvedhæng. Noget mere blank end foregaaende Art. 

Øjnene er ubehaarede, og Mellembrystet har kun faa korte, ud- 

staaende Børster. Længde 6—6,5 mm. j 

Den er fundet i Nærheden af Tørvemoser, i disse eller i hvert 
Fald i Nærheden af Vand. Den bygger ikke Tuer, man anlægger 
ligesom truncorum sine Reder i raadne Træstubbe eller væltede 
Stammer, der dog undertiden dækkes med et Lag af sønderbidt 
eller forvitret Plantemateriale. Kolonidannelsen sker med Formica 

fusca som Hjælpemyre. 

— Denne Art er beskrevet efter Materiale fra den svenske Ø 
Aln& i den Botniske Bugt, men den er senere ogsaa taget andre 
Steder (i Baltika og Skandinavien); det er derfor et Spørgsmaal, 
om ikke nærmere Undersøgelser vil vise, at den tillige er udbredt 

i Mellemeuropa og i Danmark.)] 

2. F. (Raptiféårmica) sanguinea Latr. (den blodrøde Rov- 

myre). 2 og $: Hovedet er noget bredere end langt, hos smaa 

Eksemplarer dog lidt længere end bredt, Bagranden er lige eller 

ganske svagt indbuet, og Siderne er svagt rundede, fremefter noget 

konvergerende. Pandefuren er tydelig. Mundskjoldet, der har Køl, 

har en flad Udskæring i Midten af Forranden. Kindbakkerne er 

7T-tandede. Skællet er saa højt som eller noget højere end bredt 

med lige eller svagt rundede Sider, der konvergerer opefter; Dorsal- 

randen er omtrent retliniet eller forsynet med forskelligt formede 

10 
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Buler og Udsnit. Hos Arbejderne er 

Forkrop, Skæl, Ben, Følehornsskaft 

og 1. Svøbeled lysere eller mørkere 

teglstensrøde, Hovedet har samme 

røde Farve, dog er Kindbakker, Isse 

og Pandelister brunlige ligesom Stør- 

stedelen af Følehornssvøben. Bag- 
Fig. 92. Hoveder af 

Formicasanguinea,… å 

Arbejder (A) og Han (B). ! Hovedsagen farvet som Arbejderen, 

kroppen er brunligsort. Hunnen er 

(Fra Stitz 1939). men er mørkere; den er ogsaa: mere 

gulbrun, hvor Arbejderen er rødlig. 

Kroppen er fint og tæt punkteret, den er mat glinsende, Bag- 

kroppen med silkeagtigt Skær. Behaaringen er sparsom. Vingerne 

er glasklare med kraftigt brunligt Skær paa den inderste Del. 

Længde af 2 9—11 mm, af ZZ 6—9 mm. 

d: Pandefuren er en fin, blank Linie. Mundskjoldets Forrand 

har som Regel en mere eller mindre tydelig, flad Udskæring i 

Midten. Kindbakkerne har foruden Apicaltanden almindeligvis. 3— 

5 svage Tænder. Sort med lysere Vedhæng, Benene rødliggule 

til gule. Skulpturen er' fortil ret kraftig paa Oversiden og giver 

mat Glans, hvorimod Forkroppens Sider og Bagkroppen har stær- 

kere Glans. Den udstaaende Behaaring er kort og sparsom. 

Længde 7—10 mm. 

Ved Anlægget af Rederne har den en meget stor Tilpasnings- 
evne, hvad angaar Lokalitet og Jordbund, dog undgaar den gerne 

Kulturland, skyggefuld Skov og Steder med tæt Urtevegetation. 

Under Opbygningen af Boligen faar Hjælpemyren ret frit Spille- 
rum, saa Reden til enhver Tid bærer Præg af den for Tiden be- 
nyttede Slaveart. I mange Egne er det Jordreder uden Tue som 
Regel anlagt under flade Sten; sjældnere findes den i græsbevok- 
sede Jordtuer eller i raadne Stubbe, hvor Redeanlægget er meget 
uregelmæssigt med tykke Vægge. I nogle Egne (vist nok ikke 
i Danmark) opføres der lave Tuer bestaaende af fint Materiale 

som itubidte Græsstraa, Naale, og hvad der ellers er at finde 
af Plantemateriale 1 Nabolaget. Den Plantevækst, der vokser over 
Rederne, visner efterhaanden, og derved opstaar der en flad For- 
dybning, hvor Jorden er dækket af et tyndt Lag Byggemateriale. 
Den flytter hyppigt ind i de fremmede Myrereder, som den har 

udplyndret. Rederne er middelstore til store og danner. ofte Døtre- 

reder, som staar i Forbindelse med hinanden og er spredt over 
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et større Areal. Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at der baade 
findes Sommerreder og Vinterreder. De første er kun beboet om 
Sommeren, medens de andre, der anlægges under Trærødder og 

Stammer, gaar dybere i Jorden, indtil en Meter ned, og først bliver 
beboet, naar det begynder at blive koldt, ofte allerede i September, 

og saa tjener till Bolig Vinteren over; om Foraaret vender Myrerne 
tilbage til Sommerreden, men bor dog ogsaa i meget varme Somre 
i den beskyttede Vinterrede. Arten.er stærk, hurtig og rastløs. Den 
er i Stand til at deltage i Redearbejdet,, som dog overvejende ud- 
føres af dens Slavemyrer; den kan opdrætte Larver, samle Hon- 

ningdug og gaa paa Jagt efter Insekter; naar den skal finde Vej, 
bruger den mere Synet end Lugten. Den er meget kamplysten, 

bider kraftigt og sprøjter Gift mod Fjenden. I Kamp mod jævn- 
store Myrer angriber sanguinea ikke forfra, men prøver paa at 
falde dem i Siden; de trænger frem i smaa Troppe. Møder den 
en jævnbyrdig Modstander, gaar den altid af med Sejren, hvis den 

derimod møder en OQvermagt, saa forstaar den at trække sig til- 

bage i god Orden og til det yderste at forsvare sine egne Rede- 
indgange; virkelige Nederlag lider den kun i Kampe mod Poly- 
ergus. Bryllupsflugten finder almindeligvis Sted i Juni—Juli;. 
Kolonidannelsen kan ske ved Adoption, hvor en Hun trænger ind 

i en fremmed Koloni, ved Pupperov, ved Alliance mellem en be- 
frugtet sanguinea-Hun og en befrugtet Hjælpemyrehun. og ved 

Redeerobring. Adoption af en sanguinea-Hun i en Hjælpemyre- 
koloni finder ikke altid Sted uden Vanskeligheder for den ind- 
trængende. Til Samfundets Vedligeholdelse afholdes der 2—3 Gange 
om Aaret ,,Slavejagter'", Togter med det Formaal at erobre Hjælpe- 
myrepupper; det sker midt paa Sommeren, - naar Hjælpemyrernes 
vingede Forplantningsdyr er klækket og har forladt Rederne, saa 
der kun er Arbejderkokoner tilbage. Slavejagterne begynder sent 
om Formiddagen og varer til Kl. 1 eller 2 om Eftermiddagen, 
undertiden dog endnu noget senere; naar Afstanden mellem de to 
Reder er stor, eller hvor det drejer sig om et betydeligt Bytte, 
tilendebringes Foretagendet ikke paa en Dag, men varer 2, under- 
tiden 3 Dage. Beboerne af den udplyndrede Rede flygter og ven- 
der ikke senere tilbage. Man har Erfaring for en Del Enkelt- 
individers Alder: 4, 5, 11 og 14 Aar, i hvert Fald de to sidste 
var Hunner. Undertiden finder man nøgne Pupper, enten udeluk- 
kende i det samme Bo eller sammen. med Pupper i Kokoner. An- 
tallet af Hjælpemyrer i en Koloni er meget svingende, de mangler 
undertiden (midlertidigt eller ved Koloniens Uddøen) og beløber 

sig næppe nogensinde til mere end højst 20—30 9%/, af samtlige 

Redens Indbyggere; det er vist nok saaledes, at svagere Kolonier 
gennemgaaende har forholdsvis mange Hjælpemyrer, medens de 
stærkere har færre. Dette sidste skyldes rimeligvis for en Del, at 
kraftige sanguinea-Samfund efterhaanden har fordrevet Hjælpe- 
myrerne fra Nabolaget. Som Hjælpemyrer benyttes Arter af Under- 

10% 
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slægten Serviformica, først og fremmest fusca, rufibarbis 
og picea, men man kan ogsaa træffe Arter af andre Underslægter 
f. Eks. rufa og pratensis, og ikke helt sjældent finder man 
blandt en Redes Hjælpemyrer to eller flere Arter, hidrørende fra 
forskellige Slavetogter. Hjælpemyrerne er beskæftiget med saavel 
indendørs som udendørs Arbejde. Pseudogyner forekommer meget 
almindeligt; deres Opstaaen skyldes muligvis Tilstedeværelsen af 
visse Myregæster (Lomechusa) og medfører, naar de tager Over- 
haand, Koloniens Uddøen. 

Arten er i flere Racer udbredt over en meget stor Del af 

Palæarktis og Nearktis og findes tillige i de europæiske Middel- 
havslande. I Danmark er den udbredt, men hører til de mindre 

almindelige Arter. 

3. F. (Férmica) rifa L. (Den røde Skovmyre). 2 og $: Ho- 

vedet er hos de store Arbejdere og 

hos Hunnerne omtrent saa bredt som 

langt, hos de mindre Arbejdere er det 

lidt længere; Siderne er paa det nær- 

meste parallelle, hos de mindre Indi- 

vider svagt konvergerende fremefter, 

A B de er ligesom Bagranden næsten ret- 

liniede. Mundskjoldet har skarp Køl 
Fig. 93. Hoveder af ; 

og helrandet Forrand. Kindbakkerne Formica rufa, Arbejder 
(A) og Han (B). (Fra Stitz har 8 ulige store Tænder. Skællet er 

1939). ret bredt, bredest opefter, og Over- 

kanten er oftest helrandet og ret fladt 

buet; Skællet er som Helhed underkastet meget stor Variation. 

Bagkroppen er kort og forholdsvis bred. Paa Arbejderne er Ho- 

ved, Forkrop og Skæl lysere eller mørkere teglstensrøde, Pande, 

Isse og Følehorn er mørkebrune til sortebrune, paa Forkroppen 

er der som Regel en lille, sortebrun Plet, Benene er rødbrune 

og Bagkroppen sortebrun, undertiden rødlig ved Basis; paa Hun- 

nen er de røde Farver oftest klarere og det mørke mere udbredt 

paa Forkroppens Overside. Vingerne har et ret kraftigt brunligt 

Skær. Skulpturen er fin, og Kroppen mat glinsende, Grundbehaa- 

ringen er fin og tæt, den udstaaende Behaaring kort og sparsom 

og mangler helt eller praktisk talt helt paa Hovedet; Øjnene er 

ubehaarede. Længde af 2 9—11 mm, af $ 4—9 mm. 
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dd: Hovedet er bredere end langt og smal- 

lere end Forkroppen. Kindbakkerne har som Re- O 

gel kun Apicaltand. Skællet er bredere end hos 

Hunnen. Sort med gullige Ben og Genitalved- 

hæng. Skulpturen er kraftigere end hos AÅrbej- å O 

deren og Kroppen mattere. Den udstaaende Be- er 

haaring er kort og tæt paa Hoved og Forkrop, 

sparsommere paa Øjne, Skæl og Bagkrop. 

Længde 9—11 mm. 

Dens Reder, Myretuerne, findes i Naale- 
skove, der ikke er alt for mørke, bedst i Skov- 
bryn og i Lysninger, men man kan ogsaa finde 
"dem i Løvskove, "der ikke er alt for fugtige. Fig, 94. Føle 
Tuerne anlægges i Læ for Vinden og vendende 
mod Solen; de er hyppigst kegleformede, men 
ofte blot flade Høje. I en saadan Tue kan man ; 
skelne mellem Overbygningen (Kuplen) og den Han og Arbej- 
underjordiske Del; Overbygningen bestaar af der. (Fra Stitz 
søndergnavet Plantemateriale, Gran- og Fyrre- 1939). 

naale, smaa Græs- og Stængelstykker, Harpiks- 
stumper og Smaasten. I denne Del kan man skelne mellem et 
grovere Yderlag og et Inderlag, der bestaar af finere Materiale, 
der er kittet sammen med Jordpartikler; allerinderst er Materialet 
dog noget grovere og mere jordholdigt. Overbygningen gaar jævnt 
over i den underjordiske Del, der kan strække sig mere end en 
Meter ned i Jorden. Overbygningen kan blive meget stor, man har 
maalt helt op til 1,80 m i Højden og 18 m i Omkreds, men al- 
mindeligvis bliver de ikke nær saa store. Temperaturen er højst 
midt i Tuen, her er den om Sommeren gerne 23—29"C, der er 
Myrernes Optimumstemperatur og normale Yngletemperatur; om 
Vinteren er Redetemperaturen kun iidt højere end Omgivelserne, 
oftest omkring 1" højere, dog falder Temperaturen kun undtagelses- 
vis under Frysepunktet. Fra Rederne udgaar der Veje, der bl. a. 
forbinder dem med de ofte talrige Døtrereder, men som ogsaa 
fører til de Træer, hvor Bladluskolonierne findes; Vejene kan være 
meget lange, indtil halvandet Hundrede Meter, og nær ved Tuerne 
kan de være indtil en halv Meter brede; man anslaar Vejnettet 
hos en middelstor Koloni til under gunstige Forhold at være ca. 
400 m. Gamle Tuer forlades efterhaanden, som de formulder, en 
Proces, der i høj Grad fremskyndes af visse Myrmecofilers Livs- 
virke, først og fremmest Guldbasserne, i Danmark Ceftonia cuprea; 
de udvandrede anlægger saa Tuer i Nabolaget. Ogsaa kraftig Plante- 
vækst omkring Tuen kan faa Myrerne til at udvandre. Tuen an- 
lægges ofte op ad en gammel, mør Træstub; i den gnaver Myrerne 

horn af For- 

mita rufå, 
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Gange og Kamre, og efterhaanden skjules den helt af det ind- 
samlede Redemateriale. Myrernes Antal i det enkelte Samfund er 
overordentlig stort, ofte overskrider det 100000, og i et enkelt 
Tilfælde har man anslaaet en Koloni med Døtrekolonier til at have 
7000000 Indbyggere; ogsaa Hunnernes Antal er stort, ofte over 
100. Det er et Dagdyr, der navnlig hen paa Eftermiddagen. er 
overordentlig livligt og virksomt, men saa snart Aftenen falder paa, 

(P. Larsson phot.). 

Fig. 95. Tue af den røde Skovmyre (Formica rufa). 

mindskes dens Aktivitet hurtigt, og om Natten er den meget sløv. 
Under Kampe trænger den frem i sluttet Trop og søger at dræbe 
saa mange Fjender som muligt, derimod holder enlige Individer sig 
gerne tilbage til der kommer Hjælp. De forfølger ikke en flygtende 
Fjende. Kampe mellem rufa-Kolonier indbyrdes er usædvanlige, 
da Rederne i det enkelte Omraade oftest er Døtrekolonier af 
samme Samfund og staar i Forbindelse med hinanden. Naar den 
tror sig angrebet, rejser den sig paa Mellem- og Bagben og bøjer 
Bagkroppen ind under Forkroppen, saa Bagkropsspidsen peger 

fremad, og saa sprøjter den sin Gift ud med saa stor Kraft, at 

den ofte kan spores i mere end en Meters Afstand. Kosten er 
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meget varieret; den lever vist nok overvejende af Insekter, som 

den henter ned fra Træer og Buske, og dens Jagtomraade er me- 
get stort, man har saaledes Eksempel paa mere end 7 ha. Den be- 

søger flittigt Bladlusene for Honningduggens Skyld, men den dyrker 
dem ikke; selv om Bladlushonningen saaledes kun spiller den 
næststørste Rollé for dens Ernæring, saa er det dog ganske be- 
tydelige Kvanta, der gaar til; man har beregnet, at en Koloni paa 
100000 Indbyggere i Løbet af en Sommerperiode paa 110 Dage 
vilde bruge 10 kg, naar 20 ?/9 af Myrerne er beskæftiget med Ind- 
samlingen heraf. Det nedlagte Bytte hjembringes saa vidt muligt 
af den enkelte Arbejder, men naar det er for stort, slaar flere sig 

sammen om Arbejdet, hvad der i høj Grad forsinker Transporten, 
der nu er afhængig af ikke en, men flere Arbejderes individuelle 
Indfald. Det forskellige Arbejde inden for Samfundet er fordelt 
paa Arbejderne, saaledes at hver enkelt i en kortere eller længere 
Periode udelukkende eller dog langt overvejende udfører et be- 
stemt Hverv, nogle henter Bladlushonning, andre Jagtbytte. eller 
Redemateriale, og atter andre plejer Yngelen. Der bliver. imidler- 
tid ikke blot baaret til Reden, men ogsaa i nogen Grad bort fra 
Reden, idet alle Urenheder, Rester af Byttedyr, døde Redefæller 
og lignende bliver ført bort og ofte anbragt paa særlige Steder, 
Myrekirkegaardene. Om Vinteren klumper Myrerne sig sammen i 
Redens dybeste Dele.  Vingede Forplantningsdyr kan man finde 
1 Tuen næsten hele Sommeren igennem, og i Tiden fra Juni til 
September flyver de, som Regel om Eftermiddagen og uden at 
danne Sværme; Parringen sker paa Jorden eller endog i Reden. 
Efter Bryllupsflugten bringer Arbejdere ofte Hunnerne tilbåge til 
gamle Reder; Kolonidannelse sker enten ved at Hunnen trænger 
ind i en Formica fusca-Koloni, hvis Hun dræbes, eller ved at 
Hunnen slaar sig sammen med en ung fusca-Hun, der først faar 
Lov til at opdrætte baade sine egen og rufa-Hunnens Yngel og 
derefter bliver dræbt; den kan ogsaa opstaa ved, at tilfældige rufa- 
Arbejdere finder en ung, befrugtet Hun, som de slutter sig til; 
endelig opstaar der nye Kolonier ved, at Døtrekolonier mister For- 
bindelsen med hinanden og derved bliver indbyrdes redefremmede. 
Pseudogyner kan undertiden optræde i større Antal. 

Den røde Skovmyre har i høj Grad forstlig Betydning, da 
den som nævnt dræber store Mængder langt overvejende skadelige 
Insekter. Desuden bliver der i mange Lande indsamlet Myre- 
pupper, der i tørret Tilstand og under Navnet Myreæg forhandles 

som Fugle- og Akvariefoder. 

Årten er udbredt i Nord- og Mellemeuropa og i de tilsvarende 
Dele af Asien fra Atlanterhavet til Stillehavet. I Danmark er den 
uhyre almindelig. 

3a. FF) rufa praténsis Retz. slutter sig meget nær til 
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Stamformen og er ofte vanskelig at bestemme med Sikkerhed. 

C og $: Baghovedet er ret tæt og kraftigt udstaaende behaaret. 

Ogsaa Øjnene er behaarede, men undertiden meget svagt. Farven 

er noget mørkere end hos Stamformen. 

d': Benene oftest mørke. Øjne og Bagkrop rigeligt udstaaende 

behaaret. 

Ogsaa biologisk slutter den sig nær til Hovedformen; den er 
dog ikke saa konstant i sin Redebygning, man har endog fundet 
den under Sten; som Regel bygger den dog Tuer, der oftest er 
forholdsvis flade. LRedematerialet er gennemgaaende grovere og 
bestaar for en større Del af tørre Stængler eller Vedstumper. 
Naboreder staar undertiden i Forbindelse med hinanden ved Veje, 
der er overdækkede med Plantestumper. Indbyggerantallet er oftest 
mindre end hos rufa, og der er sjældent mere end 6—8 Hunner. 

Racen er udbredt fra Norge til Alperne og fra Atlanterhavet 
til Stillehavet. I Danmark er den lokal, men vist nok ret almindelig. 

4. F. (F.) trunc&brum F. (= truncicola Nyl.) (Stubmyren). 

C og $: Hovedets Sider er næsten parallelle eller svagt konver- 

gerende fremefter. Hos Arbejderen er Hoved, Forkrop, Skæl, Føle- 

horn og Ben teglstensrøde, medens Bagkroppen overvejende er 

mørkebrun, dog med en mere eller mindre udbredt rød Plet paa 

1. Led. Hos Hunnen er det røde gennemgaaende mørkere, og 

Scutellum og Metanotum er mørkebrune; paa Bagkroppen er en 

væsentlig Del af 1. Leds Forpart og Underside rød og uskarpt 

afgrænset fra de mørke Partier. Matglinsende, Pandefeltet blankt. 

Den er forholdsvis tæt besat med guldgule Haar, der ogsaa findes 

paa Øjnene. Vingerne har et ret kraftigt brunligt Skær i deres 

inderste Del. Længde af 2 8—9 mm, af $ 3,5—9 mm. 

dd: Sort med lidt lysere Skæl og Bagkrop; Spidsen af Kind- 

bakkerne, Parringsorganerne og Benene er gule. Pandefeltet er 

glat og glinsende. Behaaringen er stærkere og rigeligere end hos 

Formica rufa, især paa Følehorn, Ben, Bagkrop og Øjne. 

Længde 7—9 mm. 

Rederne, der oftest er rigtige Myretuer, anlægges som Regel 
i Skovbryn; den overjordiske Bygning bestaar af Plantestumper af 
mange Slags, tørrede Blade og Stængelstumper. Samfundene er 
meget mindre end hos F. rufa, de overstiger sjældent 8—10000 
Indbyggere. Føden er den samme som hos foregaaende. Sværme- 
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tiden er Juli— August eller maaske lidt senere, og de nye Kolonier 
grundes uselvstændigt med F. fusca som Hjælpemyre. 

Arten. er udbredt næsten overalt i Palæarktis, men er de 
fleste Steder ret sjælden. Heller ikke i Danmark er den hyppig, 
her er den taget paa Sjælland og paa Bornholm. 

5. F. (F.) uralénsis Ruzsky. . 2 og Z: Hovedet er saa 

bredt som langt eller bredere med svagt konkav Bagrand. Mund- 

skjoldet har skarp Køl. Følehornsskaftet er kortere og tykkere 

end hos F. rufa. Hovedet er sort med lidt lysere Kindbakker og 

Følehorn; Forkroppens Grundfarve er rød, hos Arbejderne er der 

en sort Plet paa Pronotum og en mindre paa Mesonotum, hos 

Hunnerne er Oversiden helt mørk, som Regel med Undtagelse 

af Epinotum. Skællet og en Plet paa Bagkroppens Forflade er 

rødlig, og det samme er for Hunnernes Vedkommende Tilfældet 

med Bagkroppens Underside; iøvrigt er Bagkroppen mørkebrun til 

sort; Benene er mørkebrune med lysere Hofter. Vingerne er glas- 

klare med ret kraftigt brunligt Skær ved Basis. Pandefeltet er mat; 

Skulpturen er fin og læderagtig. Behaaringen er meget sparsom. 

Længde af 9 8,5—11 mm, af $ 4,5—8 mm. 

d: Følehornene, især deres Skaft, er kortere og meget tyk- 

kere end hos F. rufa. Kindbakkerne har 3 Tænder. Pandefeltet 

har ofte et svagt Tværindtryk. Øjnene er forholdsvis smaa. Sort 

med mørkebrune Ben og hvidliggule Genitalvedhæng. Øjne ube- 

haarede. Længde 9—11 mm. 

I Sibirien er den et udbræget Steppedyr, medens den vest 
for Ural er en udpræget Mosebeboer. Rederne er her oftest an- 
lagt over en Klump Tørvemos eller Kæruld; Overbygningen be- 
staar yderst af et Dæklag af Plantemateriale som f. Eks. Fyrre- 
naale eller Grannaale, og under det ligger den egentlige Rede, 
der bestaar af gammelt Tørvemos med Tørvekonsistens af samme 
Karakter som i Underbygningen, den indeholder Kamre og Gange. 
Arten lever af Rov og af Bladlusekskrementer. Den er meget mod- 
standsdygtig over for Kulde og Fugtighed, begynder tidligt om For- 
aaret og holder længe ud om Efteraaret. Vinteren tilbringer den 
uden for den egentlige Rede, imellem Planterødder i 15—20 cm's 
Dybde. Bryllupsflugten kulminerer i Juli; Parringen sker oftest 
i Reden, og det er sikkert en af Aarsagerne til, at Hunnernes An- 

tal i den enkelte Rede undertiden er meget stort. Kolonidannelsen 
er uselvstændig med Formica fusca eller picea som Hjælpe- 
myrer, men den kan ogsaa ske ved Dannelse af Døtrekolonier. 
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Arbejderpupperne er nøgne, medens de Pupper, der bliver til For- 
plantningsdyr, ligger i Kokon. 

Arten er først og fremmest østasiatisk, men findes tillige saa 
langt mod Vest som i det østlige og centrale Europa, hvor dens 

Forekomster dog. er mere spredte, bl. a. i Schweiz. Helt isoleret 
er dens Forekomst i Danmark, hvor den er fundet i Hammer Bak- 
ker 1 Vendsyssel (Ch. Bisgaard). 

6. F. (Servifårmica) fåsca L. (Den sorte Slavemyre). 

2 og $: Hovedets Sider er ganske svagt konvergerende fremefter. 

Pandefuren er tydelig. Mundskjoldet er fortil lige afskaaret og for- 

synet med en tydelig Længdekøl. Øjnene er store. Følehorns- 

svøben bliver næppe synligt tykkere udefter. Sort, Kindbakkerne, 

Følehornsskaftet med den inderste Del af Svøben 

og Benene rødbrune, ofte lidt mørkere hos Hun- 

fo ” nerne end hos Arbejderne. Vingerne er glasklare 

med et ganske svagt brunligt Skær ved Roden. 

Hos Arbejderne er Kroppen matglinsende med 

Se fin, tæt Punktering, hos Hunnerne er Glansen 

noget kraftigere. Der er overalt en ganske fin, 

Pis 06) Kind hvidliggraa Grundbehaaring, men der er kun 

båkker af "Eor) faa sudstaaende: , Faar og. umgen: pad Øjnene. 

mic ofusca,; Længde: af ,9.7—10--mm, afv$3,5—6,5-00m 

Arbejder og Han. dg: Tydeligt slankere end Formica s. str. 

(Fra Stitz 1939). Pandefuren er kun tydelig lige foran den for- 

reste Ocel. Mundskjoldet er fortil lige afskaaret 

med uskarp Køl. Kindbakkerne har undertiden enkelte Tænder, men 

behøver ikke at være symmetriske. Skællets Overrand er svagt ud- 

skaaret. Sortebrun til sort med lysere Følehornsskaft, Benene og 

Genitalvedhængene er for Størstedelen gule til brungule. Skulpturen 

er fin og tæt og Kroppen ret mat med noget mere Glans paa Skæl 

og Bagkrop. Behaaringen er meget sparsom. Længde 7—9 mm. 

Den har stor Tilpasningsevne og kan findes baade paa tørre 
og paa ret fugtige Lokaliteter, baade paa uopdyrket Land og paa 
Kulturjord; den foretrækker lidt Skygge, men kan ogsaa træffes 
paa helt solaabne Steder. Paa tilsvarende Maade varierer. ogsaa 

dens Reder; det er for en stor Del Jordreder under Sten eller 
med Jordkuppel, hvortil den ikke bruger Plantemateriale; det er 
heller ikke sjældent at finde dens Reder under død Bark, i gamle 

Træstubbe eller Hegnspæle eller i Murspalter. Dens Samfund er 
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mellemstore, ofte meget smaa og kun sjældent meget store, med 
et varierende Antal Hunner, fra en enkelt eller ganske faa til 
undtagelsesvis flere Hundrede. Kolonier med særlig mange Hun- 
ner synes ikke blot at være gamle, men tillige at være. paa Retur 
som Følge af Rovbillen Aftemeles' Optræden. Blandt Hunnerne 
forekommer Macrogyner og Microgyner, der dog kun afviger lidt 

fra normal Størrelse, men tillige forekommer der mindre hyppigt 
Pseudogyner, som temmelig sikkert skylder Tilstedeværelsen af 

Atemeles sin Oprindelse. Denne Rovbille findes kun i fusca-Re- 
derne om Sommeren, idet den overvintrer hos Myrmica. Det er 
en hurtig, men frygtsom Myre, der flygter, naar der er Fare paa 
Færde. Den lever for en meget stor Del af Bladlushonning, men 
tager ogsaa Insekter. Den sværmer sidst paa Sommeren, og en Del 
af Hunnerne bliver antagelig optaget i den gamle Rede efter Be- 
frugtningen. Kolonidannelsen er selvstændig. Pupperne har som Re- 
gel Kokon, men sidst paa Sommeren kan man ogsaa finde nøgne 
Pupper. Det er den hyppigst anvendte Slavemyre for de tidligere 
omtalte Formica-Arter, og den er tillige Slavemyre for Polyergus. 

Arten har en meget stor Udbredelse;. den findes paa den 
nordlige Halvkugle baade i den gamle og den nye Verden. I Dan- 

mark er den almindelig og udbredt. 

7. F. (S.) rufibårbis F. (Den røde Slavemyre). 2 og &: 

Minder i Bygning meget om den foregaaende, men er let at kende 

paa sin Farve. Den er tydelig tofarvet; hos Arbejderne er Bag- 

hoved og Bagkrop ret mørkt brune, medens de øvrige Dele er 

røde, hos Hunnen er ogsaa Forkroppens Overside mørk, men til 

Gengæld er Bagkroppens Forflade og Underside rødlige i temme- 

lig stor Udstrækning og ret skarpt afgrænset fra de mørkere Dele. 

Vingerne er glasklare med ganske svagt brunligt Skær ved Grunden. 

Hoved (med Pandefelt) og Forkrop har ganske fin og tæt, læder- 

agtig Punktering og er ret matte, medens Bagkroppen har svag, 

silkeagtig Glans. Grundbehaaringen er fin og tæt og den børste- 

agtige Behaaring meget sparsom. Længde af 2 9—11 mm, af & 

2=7,5" mm. 

dd: Ligner Hannen til F. fusca overordentlig meget, men er 

lidt mere robust. Kindbakkerne er undertiden svagt totandede. 

Skællet er kraftigt, bredere end højt og med bredt og fladt ud- 

randet Overrand. Den er sortebrun til sort med mørkebrune, ens- 

farvede Følehorn -og brungule Ben og Genitalvedhæng. Mat med 

svagt glinsende Bagkrop. Børstebehaaringen er meget sparsom. 

Længde 9—10 mm. 
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Dens RKeder findes først og fremmest paa aabne, tørre, varme 
Steder med sparsom Urtevegetation, men kan ogsaa findes i Skov- 
bryn og i Lysninger; de er underjordiske og oftest vanskelige at 
finde, da der hverken er Kratervold eller Tue, og de smaa Aab- 
ninger oftest er godt skjult. Kolonierne er gennemgaaende mellem- 
store, ofte kun med en enkelt Hun. Det er hurtige Dyr, der er 
langt mere modige og kamplystne end de øvrige Arter af Servi- 
formica, og hvis enkelte Individer handler mere selvstændigt end 
hos F. rufa. De jager enkeltvis og følger ingen Myreveje, men 
ledes først og fremmest ind paa den korteste Ved ved deres glim- 
rende Synssans. De er overvejende insectivore. Sværmetiden falder 
i den varmeste Sommertid, og Kolonidannelsen er selvstændig. 
Pseudogyner optræder som Sjældénheder. Den er lejlighedsvis 

Hjælpemyre for de forannævnte Underslægter, men ikke i saa ud- 
strakt Grad som F. fusca. 

Den er vidt udbredt i de tempererede Dele af Europa og Asien. 
I Danmark er den ret almindelig og udbredt over hele Landet. 

8. F. (S.) cinérea Mayr. 2 og $: Hos Arbejderen er For- 

kroppens saddelformede Indtryk langt svagere end hos de øvrige 

Serviformica-Arter. Graabrun til sortebrun, ofte med lidt lysere 

Forkrop; Følehornsskaftet og den inderste Del af Svøben, Kind- 

bakkerne og Benene er lysebrune eller rødlige, og det samme er 

som Regel Tilfældet med Mundskjoldet, Hovedets Sider fortil, For- 

kroppens og Skællets Underside; Laar og Skinneben er under- 

tiden lidt mørkere end her angivet. De glasklare Vinger har kun 

svagt brunligt Skær ved Roden. Kroppen er mat med .svagt glin- 

sende Pandefelt. Behaaringen er hvidlig og giver Dyrene noget 

silkeagtig Glans. Længde af 2 9—11 mm, af $ 3,5—7 mm. 

dd: Kindbakkerne er oftest helt utandede. Skællet er bredere 

end langt, Overranden er fladt udrandet. Sortebrun til sort med 

gule eller rødgule Følehornsskafter, Kindbakker, Ben og Genital- 

vedhæng. Hoved (med Pandefelt) og Forkrop er mat, medens Bag- 

kroppen er forholdsvis glinsende. Der er enkelte udstaaende Haar 

paa Hovedets Underside. Længde 8—10 mm. 

Den foretrækker tør, sandet Bund og kan f. Eks. tages paa 
sandede Sø- og Aabredder; den skyr tættere Vegetation. Reden 
findes i Jorden og er oftest uden Overbygning, den anlægges under- 
tiden under Sten og kan have lave Lyng- eller Jordtuer. De danner 
ikke sjældent store Kolonier med Døtrereder, der staar i Forbin- 
delse med hinanden, og med flere Hunner. Sværmetiden ligger 

omkring Midsommer. Efter de faa Undersøgelser, der er over 
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denne Art, er dens Kolonidannelse uselvstændig og finder rimelig- 
vis Sted paa den Maade, at en Hun adopteres i et andet Servi- 
formica-Samfund; selv benyttes den kun undtagelsesvis som 
Hjælpemyre. 

Den forekommer omtrent overalt i Europa og i de vestligste 
Dele af Asien. I Danmark findes den i Vestjyllands Heder og 

Sandegne. 

9. F. (S.) picea Nyl. (Mosemyren). 29 og $Z: Mundskjoldet 

har Køl. Den er glinsende sort eller mørkebrun med brunlige 

Kropsvedhæng. De glasklare Vinger har kun svagt brunligt Skær 

ved Grunden. Grundbehaaringen er kort og især paa Bagkroppen 

meget sparsom; ogsaa den børsteformede Behaaring er meget 

ringe. Kroppen er glat og blank, Arbejdernes Forkrop dog med 

svag Silkeglans. Længde af 2 8—9,5 mm, af $ 4—6,5 mm. 

dd: Kindbakkerne er utandede, Mundskjoldet har stump Køl, 

og Pandefuren er tydelig. Skællets Overrand er højst ganske fladt 

udrandet. Sort med noget lysere Følehorn; Benene er gule med 

lidt mørkere Laar, og Genitalvedhængene er brunliggule til brune. 

Alle Dele, navnlig Bagkroppen, er forholdsvis glinsende; Pande- 

feltet er glat. Bagkropsleddene har paa Oversiden kun ganske 

svag Grundbehaaring paa den bageste Halvdel. Længde 7—10 mm. 

Den findes i Moser, fortrinsvis Højmoser, hvor den foretræk- 
ker de frie, træløse Omraader. Rederne kan undertiden findes i 
henfaldende, styrtede Stammer eller i møre Træstubbe, men som 
Regel laver den kuppelformede Reder, der lejlighedsvis kan være 
til Stede i stort Antal. De mindre Kupler er paa Størrelse med 
en lille Bold, de større dækker indtil 1 m?; de bestaar over- 

vejende af tørre, sammenklæbede Stumper af Tørvemos, der er 
blandet sammen med andet, tilfældigt Materiale og hyppigt gennem- 
vokset eller overvokset af Græs, Kæruld, Lyng eller andre Mose- 
planter. Naar dette Tuetag tørrer, bliver det hvidligt og giver der- 
ved en glimrende Beskyttelse mod Solvarmen, som baade Imagines 
og Yngel er meget ømfindtlig overfor. Lige under Kuplen ligger 

de øverste Redekamre, der er smaa, medens der undertiden er 
større Kamre længere nede. Den underjordiske Bygning strækker 
sig kun godt og vel en halv Snes cm ned og ligger aldrig nær- 
mere Grundvandet end ca. 5 cm. Rederne tæller som Regel 6— 
800 Individer med nogle faa Hunner, men de kan undertiden blive 
betydeligt større. Den fører fortrinsvis en underjordisk Tilværelse 
og forlader kun sjældent Reden, den holder sig gerne til Jorden 
og kryber almindeligvis ikke op i Planterne. Den er modig, ret 
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hurtig i sine Bevægelser og meget modstandsdygtig over for Kulde 
og Fugtighed. Den er først og fremmest insectivor, men lever til- 
lige af Bladlushonning, som den henter hos Kæruldens Rodlus, 

AÅnoecia corni, som den dyrker. Sværmetiden falder 1 Juli— August; 
Kolonidaånnelsen er vistnok selvstændig, men undertiden kan de 
unge Hunner optages i gamle Samfund. Pupperne har som Regel 
Kokon, der dog ikke findes hos de Individer, der forpupper sig 
om Efteraaret. Den optræder lejlighedsvis som Hjælpemyre før 
Fsangduinea:; 

Arten er vidt udbredt i de kølde øg tempererede Dele af den 
gamle Verden; i de sydligste Omraader forekommer den dog kun 
alpint og synes i det hele at være en kuldeelskende Form. I Dan- 
mark er den almindelig i mange af vore Moser. 

[Polvérgus Latr. 

Det er en ret artsfattig Slægt, der hører hjemme 

paa den nordlige Halvkugle 1 den tempererede Zone. 

I Mellemeuropa forekommer der kun en enkelt Art. 

P. ruféscens (Latr.) (Amazonmyre). 9 og Z: Hovedet er hos 

Arbejderen ganske lidt længere end bredt, med retliniede, parallelle 

Sider og svagt rundet Bagrand; hos Hunnen er det lidt bredere, 

og Siderne er svagt rundede og konvergerer fremefter. Pandefeltet 

er grubeformet nedsænket, og Pandelisterne er korte og meget 

smalle med parallelle Sider; Pandefuren naar til den forreste Ocel. 

Mundskjoldet er kun utydeligt kølet. Øjnene sidder midt paa Hove- 

dets Sider; Oceller findes ogsaa hos Arbejderne. Paa Følehornene 

aftager Svøbeleddene tydeligt i Længden fra de forreste til de mel- 

lemste Led. Kindbakkerne gør Arten overordentlig let kendelig 

blandt de andre mellemeuropæiske Formiciner; de er seglformet 

krummede uden den særligt udformede Skærerand, som Myrerne 

sædvanligvis er 1 Besiddelse af, paa Seglens Inderrand sidder der 

dog en Række ganske smaa Tænder, som kun er synlige ved ret 

stærk Forstørrelse. Kæbepalperne har 4, Læbepalperne 2 Led. 

Forvingerne har Discoidalcelle. Arbejderne er rødbrune med lysere 

Bagkrop, Hunnerne er lidt mørkere. Dyrene er matte paa Grund 

af den tætte, mikroskopiske Punktur. Behaaringen er sparsom. 

Foruden normale Hunner og Arbejdere findes der ogsaa ergatoide 

Hunner, eneste Sted blandt Mellemeuropas Formiciner, og gynæ- 
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koide Arbejdere; af de Æg, de sidstnævnte lægger, kommer der 

kun Hanner. Længde af 2 7,8—9,5 mm, af $ 5—7 mm. 

dd: Hovedet er kun lidt bredere end langt med meget smaa 

Pandelister. Paa Følehornene er Skaftet ret kort, mindre end 

halvt saa langt som Svøben; 1. Svøbeled er kort, halvt saa langt 

som 2. Led, der er paa Længde med Endeleddet og tydeligt læn- 

Fig: 98, 

Fig. 99. 

Polyergus rufescens. 

Fig. 97. Hoveder af Arbejder (A), Hun (B) og Han (C). 

Fig. 98. Følehorn af Han og Arbejder. Fig. 99. Forvinge. (Fra 

Stitz 1939). 

gere end de øvrige Led. Kindbakkerne er smaa og tynde med 

helt glatrandet Konkavside. Bagkroppen er kortere end Forkroppen 

og Genitalvedkængene forholdsvis smaa. Sort med lysere Krops- 

vedhæng; glat med glinsende Bagkrop og meget sparsom Behaa- 

ring. Længde 6—7,2 mm. 

Amazonmyren foretrækker tør Bund og solrige Skraaninger, 
der kun er sparsomt bevoksede, den er saaledes ofte fundet i tørre 

Skovbryn. Der er altid stor Afstand mellem Artens enkelte Sam- 
fund, et Forhold, der er betinget af Dyrets ejendommelige Livs- 
vaner, idet de Serviformica-Samfund, der findes paa et for- 
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holdsvis snævert Omraade, ikke er i Stand til at bære den Byrde, 
det vilde være at have to Polyergus-Samfund at skulle skaffe 
Arbejdskraft. Rederne er i Følge Sagens Natur meget afvekslende, 
idet de i Hovedsagen svarer til Slavemyrens Byggeinstinkt og alt- 
saa varierer efter den for Tiden benyttede Art. Som Slavemyrer 
benyttes næsten udelukkende Formica rufibarbis og fusca, 
og Slaverne overgaar altid Amazonmyrerne betydeligt i Antal. 
Polyergus fungerer selv kun som Kriger og Røver, den er iøv- 
rigt helt afhængig af sine Slaver og deltager almindeligvis ikke 
i Redearbejdet. Dens Orienteringsevne er særdeles veludviklet. 
Naar den kæmper, borer den oftest Kindbakkerne ind i Mod- 
standerens Hoved eller Hals. Slavejagterne finder som Regel Sted 
om Eftermiddagen og gentages mange Gange i Løbet af en Som- 
mer. Sværmetiden falder i Juli— August, den nye Kolonidannelse 
sker som Regel ved, at en befrugtet Hun trænger ind i en Servi- 
formica-Rede, hvor den oprindelige Hun bliver dræbt; i de første 
Par Aar er Amazonmyrerne saa udelukkende henvist til denne op- 
rindelige Stab af Slaver, først i det 3. Aar begynder den at sup- 
plere deres Antal ved Slavejagter. 

Arten har en stor Udbredelse i Europa og de vestlige Dele 
af Asien, men den kræver Varme, og dens mellemeuropæiske Fore- 
komster er derfor meget spredtliggende. I Skandinavien er den 
hidtil kun fundet i Sverige, ved Stockholm og paa Oland. I Dan- 
mark er der størst Sandsynlighed for at finde den paa Bornholm.] 
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Fortegnelse over Myregæster. 

Kendskabet til Myrmecofilien og til myrmecofile Dyr er endnu 

saa ringe, at Fortegnelsen her langt fra er fuldstændig og kun maa 

forstaas som en Hjælp til fortsat Studium; ikke mindst ligger der 

en Opgave i at udrede de parasitiske myrmecofile Insekters Bio- 

logi. I Listen er medtaget en Del mellemeuropæiske Former, som 

i hvert Fald hidtil ikke er taget her i Landet; dette er gjort, dels 

fordi der kan være Mulighed for at finde dem her, dels for i 

højere Grad at markere de myrmecofile Formers Mangfoldighed. 

Disse Arter er sat i skarp Parentes. (Nærmere Oplysninger i 

Donisthorpe og Wasmann). 

Rundorme (Nematoda). 

Lever en større eller mindre Del af deres Levetid som Ento- 
parasiter, især i Myrekolonier, der findes paa fugtigere Lokaliteter. 

[Mermis myrmecophila Baylis!)] [Pelodera janeti Duthiers?] 

Lasius niger Lasius flavus 
—  alienus Formica rufa 

—  flavus — fusca 

Bænkebidere (Isopoda terrestria). 

Den eneste Art, Platyarthrus hoffmanseggi Brandt, optræder 
panmyrmecofilt som Synøk. 

Ægte Tusindben (Diplopoda). 

Optræder som Synøker. 

Blaniulus guttulatus Gerv. —… Proteroiulus fuscus Am Stein 

Lasius fuliginosus Lasius brunneus 
rr Siger Formica rufa 

—… mixtus Polyxenus lagurus L. 
Formica exsecta É i 

Lasius niger 
— rufa 

Formica rufa 

— fusca 

1) Lever i Bagkroppen og fremkalder de saakaldte Mermithaner. 

2) Lever i Spytkirtlerne. 

11 
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Uægte Tusindben (Chilopoda). 

Optræder som Synektrer. 

Schendyla nemorensis Koch Geophilus truncorum Meinert 

Formica exsecta Formica rufa 

Insekter (Insecta). 

Thysanurer (Thysanura). 

Den nævnte mellemeuropæiske Art optræder som Synøk. 

[Atelura formicaria Heyden] 

Myrmica laevinodes Lasius niger 
Leptothorax tuberum —  alienus 
Tetramorium caespitum Formica sanguinea 
Camponotus ligniperda 

Campoideer (Campoidea). 

Optræder som Synøker hos flere forskellige Myrer. 

Campodea fragilis Meinert Campodea staphylinus Westw. 

Springhaler (Collembola). 

Sinella myrmecophila og Cyphoderus albinus optræder som 

Synøker, de øvrige er blot mere eller mindre tilfældige Myregæster. 

[Beckerella inermis Tullb.] Entomobrya corticalis Nic. 

Onychiurus armatus Tullb. Formica uralensis 

Formica uralensis " Lepidocyrtus cyaneus Tullb. 

Isotoma violacea Tullb. Formica uralensis 

Formica uralensis [Tomocerus flavescens Tullb.] 

Sinelle myrmecophila Reuter Formica uralensis 

Myrmica laevinodis Cyphoderus albinus Nic. 

Lasius miger Næsten alle Myrer. 
Formica sanguinea 

SEE uralensis 

Retvinger (Orthoptera). 

Af de i Sydeuropa udbredte synøke Græshopper Myrmecophila 
kan ogsaa enkelte tages i Mellemeuropa; de holder til hos flere 
forskellige Myrer. 
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Støv- og Barklus (Copeognatha). 

Optræder dels som Synøker, 

Caecilius flavidus Steph. 

Lasius fuliginosus 
Formica rufa 

Pterodela pedicularia L. 

Formica rufa 

dels mere eller mindre tilfældigt. 

Lepinotus inquilinus Heyden 

(Cremastogaster scutellaris 
Colobopsis truncatus) 

[Atropos formicaria Hagen] 

Lasius fuliginosus 

Tæger (Hemiptera — Heteroptera). 

Af højst forskellig Levevis; de fleste optræder som Synøker, 
men mange er Rovdyr, der lever af Myrerne eller deres Yngel. 

Alydus calcaratus L. 

Lasius niger 
flavus 

Formica sanguinea 
rufa 

rufa pratensis 
fusca 

rufibarbis 

Stygnocoris pedestris Fall. 

Myrmica ruginodis 

scabrinodis 

Dictyonota tricornis Schrank 

Myrmica spp. 
Lasius niger 

flavus 

Nabis lativentris Boh. 

Myrmica spp. 
Lasius fuliginosus 

niger 
alienus 
flavus 

Formica sanguinea 
rufa 

fusca 

cinerea 

Ceratocombus coleopteratus Zett. 

Lasius fuliginosus 
niger 

Formica exsecta 

sanguinea 
rufa 

fusca 

Myrmedobia coleoptrata Fall. 

Myrmica laevinodis 
Lasius fuliginosus 

niger 

alienus 
Formica sanguinea 

rufa 

rufa pratensis 

Piezostethus formicetorum Boh. 

? Lasius flavus 

Formica exsecta 

rufa 

rufa pratensis 
truncorum 

[Tropistethus holosericeus Scholtz.] 

[Megacoelum beckeri Fieb.l] 

Formica rufa 

Allodapus rufescens Burm. 

Formica fusca 

Systellonotus triguttatus L. 

Tetramorium caespitum 
Lasius niger 

Formica fusca 

11" 



164 

Pilophorus perplexus Dougl. Pilophorus confusus Kirschb. 

Lasius fuliginosus &Sc. [Pilophorus cinnamopterus Kirschb.] 

— tiger Lasius niger 
—  brunneus Formica rufa 

Formica ro mraes [Myrmecoris gracilis Sahlb.] 
— rufa 

Lasius niger 
Formica rufa 

Pilophorus clavatus L. 5 fusca 

— fusca 

Cikader (Hemiptera — Homoptera, Cicadoidea). 

Optræder som Trofobionter. 

[Tettigometra spp.l] Centrotus spp. (? cornutus L.). 

Bladlus (Hemiptera — Homoptera, Aphididae). 

Optræder alle som Trofobionter. Da der ikke foreligger nogen 
dansk Fortegnelse over Bladlus, kan der inden for denne Familie 
ikke skelnes mellem danske og ikke-danske Arter. 

Macrosiphum sonchi L. Anuraphis subterranea Walk. 

Lasius flavus Lasius. alienus 

Macrosiphum phillipsii Theob.  Anuraphis heraclei Koch 

Lasius flavus Myrmica ruginodis 

Macrosiphum formicarium Theob. Anuraphis ranunculi Kalt. 

Lasius flavus Lasius niger 

Phorodon humuli Schrank te flavus 

- E Formica fusca 
Lasius mixtus 

Myzus myrmecophilus Theob. Anoecia corni F. 

Lasius niger Myrmica laevinodis 
—= ruginodis 

Aphis plantaginis Schrank [L Bak ÅEs 

Myrmica ruginodis 
> ; Tetramorium caespitum 

Lasius niger 
MESDIESE ; eee Lasius fuliginosus 

Formica rufa vin unger 
Sas —  flavus 

Aphis alienus Theob. ENE SEr veer Fade 

Lasius alienus Farsi ale 

Anuraphis leontodoniella Theob. ax fusca 

Lasius flavus 
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Trama troglodytes Heyden 

Myrmica spp. 
Lasius niger 

alienus 
flavus 

»Lasius fuliginosus" (= 
Formica fusca) 

Formica rufa 

Protrama radicis Kalt. 

Myrmica scabrinodis 
Lasius niger 

alienus 

flavus 

Formica fusca 

Protrama donisthorpei Theob. 

Tetramorium caespitum 

Neotrama formicella Theob. 

Lasius niger 

Stomaphis quercus L. 

Lasius fuliginosus 
niger 
brunneus 

Stomaphis longirostris F. 

Lasius brunneus 

Panimerus pinihabitans Mordw. 

Formica fusca 

Panimerus pini L. 

Formica fusca 

Lachnus formicophilus Buck. 

Formica rufa 

Forda formicaria Heiden 

Myrmica laevinodis 
ruginodis 
scabrinodis 

Tetramorium caespitum 
Lasius niger 

alienus 

flavus (Hovedarten) 
umbratus 

Formica fusca 

Forda viridana Buck. 

Myrmica scabrinodis 
Lasius niger 

alienus 
flavus 

»Lasius fuliginosus" (= 
Formica fusca) 

Forda hexagona Theob. 

Lasius flavus 

Formica fusca 

Forda furcata Theob. 

Myrmica laevinodis 

Tycheoides eragrostidis Pass. 

I Myretuer 

Tycheoides setariae Pass. 

Myrmica ruginodis 
Tetramorium caespitum 
Lasius niger 

flavus 
— umbratus 

Formica fusca 

Pentaphis marginata Koch 

Tetramorium caespitum 

Lasius niger 
flavus 

Formica fusca 

Pentaphis trivialis Pass.” 
Myrmica laevinodis 
Tetramorium caespitum 
Lasius niger 

—  flavus 
Formica sanguinea 

Geoica squamosa Hart 

Lasius niger 
umbratus 

mixtus 

Formica fusca 

Geoica carnosa Buck. 
Lasius niger 

alienus 

flavus 



Geoica pellucida Buck. 

Lasius flavus 

Geoica setulosa Pass. 

Myrmica laevinodis 
Lasius niger 

—  brunneus 

—  flavus 

Paracletus cimiciformis Heyden 

Tetramorium caespitum 

?Lasius flavus 

?Formica rufa 

Trifidaphis phaseoli Pass. 

Lasius flavus 

Aploneura lentisci Pass. 
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Thecabius affinis Kalt. 

Myrmica ruginodis 
Myrmica scabrinodis 
Formica fusca 

Pemphigus bursarius L. 
Myrmica ruginodis. 

— scabrinodis 

Tetraneura ulmifoliae Baker 

Myrmica ruginodis 
— scabrinodis 

Tetramorium caespitum 
Camponotus sp. 
Lasius niger 

—  alienus 
—  flavus 

Formica fusca 

…Lasius fuliginosus'"" (== Formica' fusca) 

Skjoldlus (Hemiptera — Homoptera, Coccidae). 

Optræder som Trofobionter. 

[Ripersia tomlini Newst.] 

Lasius niger 
—  flavus 

Formica fusca 

[Ripersia subterranea Newst.] 

Tetramorium caespitum 
Lasius niger 

—  alienus 
—. Havus 

Formica fusca 

[Ripersia europea Newst.] 

Lasius niger 

—  alienus 

Formica fusca 

[Ripersia donisthorpei Newst.l] 

Ponera coarctata 

[Ripersia formicarii Newst.] 

Lasius niger 
—  alienus 

—  flavus 

Ripersia corynephori Sign. 

Tetramorium caespitum 
Lasius flavus 

—  spp. 

[Pseudococcus sphagni Green] 

Formica picea 

[Lecanopsis formicarum Newst.] 

Lasius niger 

Newsteadia floccosa Westw. 

Lasius fuliginosus 
Formica rufa 

== fusca 

— picea 

[Orthezia cataphracta Shaw.] 

Formica rufa 
De fleste Myrereder 

[Ortheziola vejdovskyi Sulc.] 

Myrmica scabrinodis 
Lasius niger 

—  alienus 

—  flavus 
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Sommerfugle (Lepidoptera). 

De myrmecofile Sommerfugle falder i to Grupper, nemlig en 
Del synøke Smaasommerfugle, der i Larvelivet lever af Tuestof og 
lignende, og de trofobionte Lycaenidae (Blaasommerfugle og be- 
slægtede), fra hvis Larver Myrerne faar sukkerholdig Saft. 

Trofobionter. 

[Agriades coridon Podal [Agriades bellargus Rott.] 

Lasius flavus Lasius niger 
—  fuliginosus —  flavus 

i (eksperimentelt) Lycaena arion L. 
Formica exsecta  (—) 

i Myrmica laevinodis 
— sanguinea (—) 

— scabrinodis 
— rufa (—) IM meg 
Ra £ 2: : 

ell (5) Lycaena spp. 

I. Myretuer 

Svnøker. 

Myrmecozela ochraceella Tgstr. Brachmia gerronella Zell. 

Formica rufa Lasius fuliginosus 
— … rufa pratensis [Amphisbatis incongruella Stn.] 

Tineola bisellielia Hml. Formica exsecta 

Formica rufa (i Iagttagelses- 
rede) 

TOrrhodia rubiginea W. V.] 

Lasius fuliginosus 

Endrosis lacteella Schiff. 

Lasius fuliginosus 

Tovinger (Diptera). 

Kendskabet til Tovingernes Forhold til Myrerne er langt fra 
lige vel uddybet overalt; Slægterne Platyphora og Pseudacteon er 
sikkert Snyltere, og det samme er vist nok Tilfældet med Tri- 

neura; Aphiochaeta-Arterne synes at være snart Snyltere (ogsaa 
hos andre Myregæster) snart Synøker. Alle de øvrige Slægter 
synes med større eller mindre Sikkerhed at være Synøker. Da 
den danske Fauna ikke er tilstrækkelig kendt for nogle Familiers 
Vedkommende, er de ikke-danske Arter ikke særlig markeret. 

Sciara subterranea Mårk. Sciara spp. 
Formica rufa Tetramorium caespitum 

Sci Lasius fuliginosus 
Clara nervosa Mg. — niger 

Formica rufa —  flavus 

Formica rufa 
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Hyperlasion wasmanni Schmitz 

Myrmica laevinodis 
Lasius fuliginosus 

— niger 

Peyerimhoffia brachyptera Kief. 

Lasius alienus 

Allostoomma subterranea Schmitz 

Formica fusca 

Scatopse transversalis Low 

Lasius fuliginosus 
Formica rufa 

Scatopse infumata Hal. 

Lasius fuliginosus 

Scatopse leucopeza Mg. 

Lasius fuliginosus 
— … brunneus 

Formica rufa 

Ceratopogon myrmecophilus Egger 

Formica exsecta 
— rufa £ 

Ceratopogon braueri Wasm. 

Formica fusca 

Atrichopogon lucorum Mg. 

Lasius brunneus 

Ephippium thoracicum Low 

Lasius fuliginosus 

Microdon mutabilis L. 

Myrmica ruginodis 
Lasius niger 

—  brunneus 
—  flavus 

Formica rufa 
— fusca 
— rufibarbis 

Microdon devius L. 

Lasius fuliginosus 
Formica sanguinea 

— rufa 

— fusca 

Microdon eggeri Mik. 

Lasius niger 
Formica exsecta 

— sanguinea 
ms fusca 

Microdon apiformis Mg. 

Formica fusca 

Platyphora lubbocki Verrall 

Formica fusca 
— picea 

Platyphora dorni Enderlein 

Formica rufibarbis 

Pseudacteon formicarum Verrall 

Myrmica lobicornis 
Tapinoma erraticum 

Lasius fuliginosus 
— niger 

—  alienus 
—  flavus 

—  umbratus 
Formica sanguinea 

Pseudacteon lundbecki Schmitz 

Pseudacteon brevicauda Schmitz 

Myrmica ruginodis 

Aphiochaeta femorata Mg. 

Myrmica ruginodis 

Aphiochaeta pulicaria Fald. 

Lasius fuliginosus 
Formica rufa 

Aphiochaeta fungivora Wood 

Lasius fuliginosus 

Aphiochaeta ciliata Zett. 

Lasius fuliginosus 
—  brunneus 

Aphiochaeta rata Wood 

Formica exsecta 

Aphiochaeta longicostalis Wood 

Lasius fuliginosus 
Formica fusca 

BØ teen SÆR 4 



Aphiochaeta aequalis Wood 

Lasius fuliginosus 
—  brunneus 

Aphiochaeta minor Zett. 

Lasius fuliginosus 

Aphiochaeta conformis Wood 

Myrmica laevinodis 

Trineura aterrima F. 

Lasius fuliginosus 
Formica rufa 

Limosina curtiventris Stn. 

Lasius fuliginosus 

Limosina rufilabris Stn. 

Formica fusca 
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Limosina fungicola Hal. 

Lasius fuliginosus 
Formica rufa 

Limosina crassimana Hal. 

Lasius brunneus 

Milichia ludens Wahl 

Lasius fuliginosus 

Phyllomyza formicae Schmitz 

Formica rufa 

Phyllomyza lasiae Collin MS. 

Lasius fuliginosus 

Phyliomyza donisthorpei Schmitz 

Lasius fuliginosus 

Neophyllomyza fagicola Hendel 

Lasius fuliginosus 

Biller (Coleoptera). 

Billerne er her delt i tre Lister efter deres biologiske For- 

hold til Myrerne. Der er Symfilerne og Synekterne, der kun er 
forholdsvis smaa Grupper, og Synøkerne, der bestaar af langt de 
fleste myrmecofile Biller. De tre Grupper er dog ikke skarpt ad- 
skilt fra hinanden, nogle Arter kan med omtrent lige saa stor Ret 
henregnes til den ene som til den anden, og endelig. er der et 
stort Antal Former, som ogsaa hyppigt træffes uden for Myre- 
samfundene, og som ofte kun med ret tvivlsom Ret betragtes som 
Myrmecofiler. 

Svmfiler. 

Formica sanguinea 
— rufa 

— fusca 

Lomechusa strumosa Grav. 

Formica sanguinea 
— rufa 
— rufa pratensis Atemeles paradoxus Grav. 

Myrmica laevinodis 
Atemeles emarginatus Payk. ed ruginodis 

Myrmica laevinodis — rugulosa 
si ruginodis — scabrinodis 
— sulcinodis Stenamma westwoodi 
— rugulosa (eksperimentelt) 
— scabrinodis Formica fusca 
— sabuleti — rufibarbis 
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[Atemeles pratensoides Wasm.] Lasius fuliginosus 

Myrmica spp. 
Formica rufa pratensis 

[Atemeles pubicollis Bris.] 

Myrmica laevinodis 
— ruginodis 
— sulcinodis 

Formica rufa 

== truncorum 

— -fusca 

— rufibarbis 

Claviger testaceus Preyssl. 

Myrmica laevinodis 
— scabrinodis- 

Tetramorium caespitum 

Nemadus colonoides Kr. 

Lasius brunnes 

Dreposcia umbrina Er. 

Lasius fuliginosus 

Clambus minutus Strm. 

Formica rufa 

Euthia plicata Gyll. 

Formica exsecta 

— rufa 

Euthia scydmaenoides Steph. 

Lasius fuliginosus 
Formica rufa 

Neuraphes talparum Lokay 

Lasius fuliginosus 
—" - Tilgér 

Formica rufa 

Neuraphes elongatulus Miill. 

Formica rufa 

Stenichnus godarti Latr. 

Lasius brunneus 

Formica rufa 

—  miger 

—  alienus 
—  flavus 

—  umbratus 

Claviger longicornis Mill. 

Myrmica laevinodis 
Lasius fuliginosus 

— niger 
—  brunneus 
—  flavus 

—  umbratus 

—  mixtus 

Amphotis marginata F. 

Lasius fuliginosus 

Synøker. 

Stenichnus scutellaris Mull. 

Lasius fuliginosus 
Formica rufa 

Stenichnus collaris Mill. 

Formica rufa 

Stenichnus exilis Er. 

Lasius brunneus 

Formica exsecta 

— rufa 

Euconnus denticornis Mill. 

Formica rufa 

Euconnus nanus Schaum. 

Formica rufa 

Euconnus claviger Mill. 

Lasius fuliginosus 
==" tiger 

—  brunneus 
Formica rufa 

Euconnus maeklini Mannh. 

Formica rufa 



Scydmaenus rufus Mill. 

Lasius brunneus 

Formica rufa 

[Scydmaenus heiwigi Hbst.] 

Lasius fuliginosus 
—  brunneus 

Formica rufa 

Ptenidium gressneri Er. 

Lasius fuliginosus 

Ptenidium laevigatum Er. 

Lasius fuliginosus 

Ptenidium turgidum Thoms. 

Lasius brunneus 

Ptenidium myrmecophilum Motsch. 

Lasius fuliginosus 
Formica rufa 

— rufa pratensis 

Ptilium myrmecophilum Allib. 

Formica sanguinea 
= rufa 

== truncorum 

Ptilium modestum Wank. 

Formica rufa 

Acrotrichis montandoni Allib. 

Lasius fuliginosus 
—  brunneus 

um bralus 

Formica rufa 

== rufa pratensis 

Acrotrichis atomaria DeG. 

Formica rufa 

Acrotrichis dispar Matth. 

Formica rufa 

Xylodromus affinis Gerh. 

Lasius fuliginosus 

Stenus aterrimus Er. 

Formica rufa 

== rufa pratensis 
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Stenus crassus  formicetorum 

Formica rufa Mannh. 

Medon apicalis Kr. 

Formica rufa 

Medon bicolor Oliv. 

Myrmica ruginodis 
Lasius flavus 

Scopaeus minutus Er. 

Formica uralensis 

Scopaeus laevigatus Gyil. 

Formica rufa 

Leptacinus formicetorum Maek. 

Lasius brunneus 

Formica exsecta 

— rufa 

— rufa pratensis 
— uralensis 

— . rufibarbis 

Othius myrmecophilus .Kies. 

Myrmica scabrinodis 

Lasius fuliginosus 
—  brunneus 

Formica exsecta 

== sanguinea 
— rufa 

Heterothops ?niger Er. 

Lasius fuliginosus 
Formica rufa 

Heterothops dissimilis Grav. 

Formica rufa 

Euryporus picipes Payk. 

Lasius fuliginosus 

Oligota pusillima Grav. 

Lasius fuliginosus 

[Callicerus rigidicornis Er.] 

Lasius fuliginosus 
 miger 

Formica rufa 



Amischa analis Grav. 

Myrmica scabrinodis 
Lasius fuligmosus 

—  brunneus 

—  fiavus 

Formica exsecta 

— rufa 

Notothecta flavipes Grav. 

Formica exsecta 

— sanguinea 
—  rufa 

— rufa pratensis 
— truncorum 

Notothecta confusa Mårk. 

Lasius fuliginosus 
Formica rufa 

Notothecta anceps Er. 

Formica exsecta 

— rufa 

— rufa pratensis 
== truncorum 

Alaobia scapularis Sahlb. 

Formicidae 

Atheta brunnea F. 

Lasius fuliginosus 

Atheta hepatica exarata Sharp 

Lasius fuliginosus 

Atheta myrmecobia Kr. 

Formica rufa 

Atheta sodalis Er. 

Lasius fuliginosus 
—  brunneus 

Formica rufa 

Atheta longiuscula Grav. 

Lasius fuliginosus 
—  brunneus 

Formica rufa 

Atheta nitidula Kr. 

Lasius fuliginosus 
—  brunneus 
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Atheta consanguinea Epp. 

Lasius fuliginosus 
—  umbratus 

Atheta talpa Heer 

Lasius fuliginosus 
Formica exsecta 

— rufa 

— rufa pratensis 
== fruncorum 

Chilopora rubicunda Er. 

Lasius niger 

[Amarochara bonnairei Fauv.| 

Lasius fuliginosus 

[Homoeusa acuminata Mårk.] 

Lasius fuliginosus 
— niger 

Dinarda dentata Grav. 

Formica sanguinea 

Dinarda dentata mårkeli Kies. 

Formica rufa 

— rufa pratensis 
— truncorum 

Dinarda dentata hagensi Wasm. 

Formica exsecta 
— rufa pratensis 

 Oxypoda opaca Grav. 

Lasius fuliginosus 

Oxypoda vittata Mårk. 

Lasius fuliginosus 

Oxypoda longipes Muls. 

Lasius fuliginosus 

Oxypoda recondita Kr. 

Lasius brunneus 

Formica sanguinea 
— rufa 

Oxypoda haemorrhoa Mannh. 

Lasius fuliginosus 
Formica exsecta 



Formica sanguinea 
— rufa 

— rufa pratensis 
== truncorum 

Oxypoda formiceticola Mårk. 

Formica rufa 

— rufa pratensis 

— fusca 

Oxypoda soror Thoms. 

Lasius fuliginosus 

Oxypoda annularis Mannh. 

Formica rufa 

[Oxypoda sjåbergi Bernh.] 

Formica exsecta 

[Oxypoda advena Maek.] 

Lasius fuliginosus 

Stichoglossa semirufa Er. 

Lasius fuliginosus 

Thiasophila angulata Er. 

Lasius fuliginosus 
—  brunneus 

Formica sanguinea 

== rufa 
== rufa pratensis 

— uralensis 

Thiasophila canaliculata Muls. 

Formica exsecta 

Thiasophila inquilina Mårk. 

Lasius fuliginosus 

[Thiasophila bercionis Bernh.] 

Formica uralensis 

Crataraea suturalis Mannh. 

Lasius fuliginosus 
Formica rufa 

Microglotta pulla Gyll. 

Lasius fuliginosus 

—  brunneus 

Formica rufa 

F?3 

Microglotta gentilis Mårk. 

Lasius fuliginosus 
—  brunneus 

Microglotta marginalis Grav. 

Lasius fuliginosus 
—  brunneus 

Microglotta picipennis Gyll. 

Lasius brunneus 

Trimium brevicorne Reichenb. 

Formica rufa 

Plectophloeus nitidus Frm. 

Lasius brunneus 

Euplectus brunneus Grimm 

Lasius brunneus 

Euplectus karsteni Reichenb. 

Formica rufa 

Triconyx sulcicollis Reichenb. 

Ponera coarctata 
Myrmica sp. 
Lasius fuliginosus 

—  brunneus 

Amauronyx mårkeli Aubé 

Ponera coarctata 

Myrmica sp. 
Tetramorium caespitum 
Lasius fuliginosus 

—  flavus 
Formica fusca 

Batrisodes venustus Reichenb. 

Myrmica scabrinodis 

Lasius fuligimosus 
=—… niger 
—  brunneus 

Formica rufa 

— fusca 

[Batrisodes adnexus Hampel 

Lasius brunneus 

Bythinus curtisi Leach 

Lasius fuliginosus 



Tychus niger Payk. 

Lasius fuliginosus 

Abraeus globosus Hoffm. 

Lasius fuliginosus 
—  brunneus 

Formica rufa 

Gnathoncus rotundatus Kugel. 

Lasius fuliginosus. 

Myrmetes piceus Payk. 

Formica rufa 

— rufa pratensis 

Dendrophilus punctatus Hbst. 

Lasius fuliginosus 
—  brunneus 

Formica exsecta 

— rufa 

Dendrophilus pygmaeus L. 

Lasius fuliginosus 
Formica exsecta 

— rufa 

— rufa pratensis 
— uralensis 

Micromalus flavicornis Hbst. 

Lasius fuliginosus 
—  brunneus 

Hister unicolor L. 

Lasius fuliginosus 

Hister merdarius Hoffm. 

Lasius fuliginosus 

Hetaerius ferrugineus Oliv. 

Myrmica scabrinodis 
Leptothorax acervorum 
Tapinoma erraticum 
Lasius fuligimosus 

— niger 

—  flavus 

Formica exsecta 
— sanguinea 

— rufa 

— rufa pratensis 
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Formica fusca 

— rufibarbis 

— cinerea 

Cardiophorus asellus Er. 

Formica rufa 

Myreboer i Skove 

Monotoma conicicollis Aubé 

Formica rufa 

— rufa pratensis 
— uralensis 

Monotoma angusticollis Gyll. 

Formica rufa 

— rufa pratensis 

Cryptophagus badius Strm. 

Lasius fuliginosus 

Emphylus glaber Gyll. 

Formica rufa 
— uralensis 

Caenoscelis ferruginea Stahlb. 

Formica rufa 

Lathridius rugicollis Oliv. 

Formica rufa 

Cartodere elongata Curt. 

Formica rufa 

Cartodere ruficollis Marsh. 

Tetramorium caespitum 
Lasius fuliginosus 
Formica rufa 

— rufa pratensis 

Corticaria longicollis Zett. 

Formica rufa 

Corticaria crenicollis Mannh. 

Formica rufa 

Mycetophagus quadriguttatus Mill. 

Lasius fuliginosus 

Myrmecoxenus subterraneus Chevr. 

Lasius fuliginosus 
— niger 



Formica exsecta 

= rufa 
== rufa pratensis 

Teredus cylindricus Oliv. 

Lasius brunneus 

Symbiotes latus Redtb. 

Lasius brunneus 
—— Havus 

Symbiotes gibberosus Lucas 

Lasius spp. 

Coccinella divaricata Oliv. 

Formica rufa 

Scraptia fuscula Mill. 

Lasius fuliginosus 
Myreboer i Ved 

Cetonia cuprea F. 

Formica rufa 

— rufa pratensis 
— uralensis 
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Cetonia aurata (sjældent) 

Formica rufa 

Clytra quadripunctata L. 

Lasius flavus 

Camponotus ligniperda 
Formica exsecta 

== sanguinea 

— rufa 

— rufa pratensis 

[Clytra laeviuscula F.] 

Lasius niger 
—  alienus 

Formica sanguinea 

Cryptocephalus flavus Goeze 
Lasius fuliginosus 

Dryophthorus corticalis Payk. 

Lasius ?niger 
—  brunneus 

Synektrer. 

Xantholinus angustatus Steph. 

Lasius fuliginosus 
Formica rufa 

Xantholinus atratus Heer 

Lasius fuliginosus 
Formica rufa 

== rufa pratensis 

Xantholinus tricolor F. 

Lasius fuliginosus 
Formica rufa 

Xantholinus lineatus Oliv. 

Lasius fuliginosus 
Formica rufa 

Xantholinus laevigatus Jacobs, 

Lasius fuliginosus 
Formica rufa 

[Xantholinus glaber Nordm.] 

Lasius fuliginosus 
—  brunneus 

Philonthus fuscus Grav. 

Lasius fuliginosus 

Staphylinus latebricola Grav. 

Myrmica laevinodis 
— ruginodis 

Lasius umbratica 
Formica rufa 

Staphylinus fulvipes Scop. 

Myrmica ruginodis 

Staphylinus stercorarius Oliv. 

Myrmica laevinodis 
— ruginodis 

SØ scabrinodis 



Tetramorium caespitum 
Lasius alienus 

—  flavus 

Formica rufa 

Polyergus rufescens 

Quedius brevis Er. 

Lasius fuliginosus 
Formica sanguinea 

— rufa 

Quedius microps Grav. 

Lasius fuliginosus 

Quedius mesomelinus Marsh. 

Lasius fuliginosus 

Quedius maurus Sahlb. 

Lasius fuliginosus 

Quedius scitus Grav. 

Lasius brunneus 

Formica rufa 

”Tachyporus saginatus Grav. 

Ponera coarctata 
Myrmica laevinodis 

— ruginodis 
— scabrinodis 

— sabuleti 
Lasius fuliginosus 

—  flavus 
Formica sanguinea 

== rufa 

— fusca 

"Euryusa sinuata Er. 

Lasius brunneus 

[Euryusa coarctata Mårk.] 

Lasius brunneus 

[Euryusa castanoptera Kr.] 

Lasius brunneus 

[Euryusa optabilis Heer] 

Lasius fuliginosus 

1) Myrmedonia Thoms. 
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Lasius niger 
—  brunneus 

Astilbus canaliculatus F. 

Ponera coarctata 
Myrmica laevinodis 

— ruginodis 
— sulcinodis 
— scabrinodis 

Leptothorax acervorum 
Tetramorium caepitum 
Lasius fuliginosus 

—— "niger 
—  alienus 

—  brunneus 
—  flavus 

Formica exsecta 
— sanguinea 
— rufa 

=— fusca 

Zyras!) collaris Payk. 

Myrmica laevinodis 
Lasius fuliginosus 
Formica rufa 

Zyras!) funestus Grav. 

Lasius fuliginosus 

Zyras!) cognatus Mårk. 

Lasius fuliginosus 

— niger 
Formica exsecta 

— fusca 

Zyras!) humeralis Grav. 

Lasius fuliginosus 
—  umbratus 

Formica rufa 
— rufa pratensis 

Zyras!) lugens Grav. 

Lasius fuliginosus 

Zyras!) limbatus Payk. 

Myrmica scabrinodis 

RT SER NEN 
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Lasius fuliginosus Lasius brunneus 
— niger Formica rufa 
—  brunneus 

Aleochara lygaea Kr. 
—  flavus ; Gsk 

Formica exe Lasius fuliginosus 

— sanguinea Aleochara sanguinea L. 
— fusca 

Zyras!) laticollis Mårk. 

Lasius fuliginosus 

Lasius brunneus 

Aleochara ruficornis Grav. 

3 É Lasius fuliginosus 
[Myrmoecia plicata Er.] Parkis sals 

Tapinoma erraticum — fusca 

[Ilyobates propinquus Aubé 

Myrmica sp. 

Hvepse (Hymenoptera). 

Blandt Hvepsene eller de Aarevingede er der Myregæster 
blandt Myrerne selv, saaledes som man vil kunne læse om det 
under de enkelte Arter, men desuden er der et stort Antal inden 
for Snyltehvepsene; disse sidste optræder som Snyltere, men Kend- 
skabet til deres Biologi er iøvrigt kun ringe, og det er sandsynligt, 
at en Del af dem er Snyltere ikke hos Myrerne, men hos andre 

Myrmecofiler. 

Myrer (Formicidae). 

Anergates atratulus Schenck "[Strongylognathus testaceus Schenk 
' (Side 75) (Side 101)] 

Tetramorium caespitum Tetramorium caespitum 

[Solenopsis fugax Latr. (Side 79)] Lasius fuliginosus Latr. (Side 126) 

Myrmica spp. Lasius umbratus 
Leptothorax spp. —  mixtus 
Tetramorium caespitum 
Camponotus spp. Lasius umbratus Nyl. (Side 134) 

Lasius spp. Lasius niger 
Formica spp. —  alienus 

—  brunneus 
Harpagoxenus sublaevis Nyl. 

Leptothorax spp. (Side 87) Lasius mixtus Nyl. (Side 136) 

. 
er 

. . er 

Formicoxenus nitidulus Nyl. Lasius nig 

Formica rufa (Side 94) [? Lasius carniolicus Mayr 

— rufa pratensis Vært ukendt (Side 137)| 

1) Se foranstaande Side. 

12 
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Formica exsecta Nyl. (Side 141) 

Formica fusca 

Formica exsecta pressilabris Nyl. 

Formica fusca (Side 144) 

[Formica suecica Adlerz (Side 144)] 

Formica fusca 

Formica sanguinea Latr. 

Formica rufa (Side 145) 

rufa pratensis 
fusca 

rufibarbis 

cinerea 

picea 

Formica rufa L. (Side 148) 

Formica fusca 

rufibarbis 

Formica rufa pratensis Retz. 

Formica fusca 

rufibarbis 

(Side 151) 

Formica truncorum F. (Side 152) 

Formica fusca 

Formica uralensis Ruzsky 

Formica fusca 

picea 

(Side 153) 

Formica cinerea Mayr (Side 156) 

Formica fusca 

rufibarbis 

[Polyergus rufescens Latr. 

Formica fusca 

rufibarbis 

cinerea 

Snyltehvepse (Parasitica)!). 

Centeterus oprimator Gr. 

Myrmica ruginodis 

Hemiteles subzonatus Gr. 

Formica fusca 

Microcryptus micropterus Gr. 

Formica rufa 

Microcryptus nigrocinctus Gr. 

Myrmica laevinodis 

Spilocryptus abbreviator F. 

Formica sanguinea 

Pezomachus aquisgranensis Fårst. 

Myrmica ruginodis 
scabrinodis 

Pezomachus aquisgranensis neesii 

Myrmica laevinodis — Først. 

Pezomachus vulpinus Gr. 

Formica rufa 

Pezomachus anthracinus 

Lasius niger 

Pezomachus intermedius 

Formica sanguinea 

Pezomachus agilis Først. 

Lasius fuliginosus 

Elasmosoma berolinense 

Camponotus sp. 
Lasius niger 
Formica rufa 

spp. 

Spilomma falconivibrans 

Formica fusca 

(Side 158) 

Forsk 

Forst. 

Ruthe 

Morley 

Pachylomma buccata Bréb. 

Myrmica scabrinodis 
Tapinoma erraticum 
Lasius niger 

alienus 
flavus 

1) Da der ikke foreligger nogen Fortegnelse over danske Snyltehvepse, 
er de ikke-danske Arter ikke særlig markeret, 



Formica sanguinea 
sæ rufa 
— rufibarbis 

Eurypterna cremieri Bréb. 

Lasius fuliginosus 

Acoelius viator Først. 

Formica rufa 

Blacus compar Ruthe 

Formica fusca 

Blacus mamillanus Ruthe 

Lasius niger 

Chasmodon apterus Nees 

Lasius fuliginosus 
— niger 

Formica fusca 

Aspilota nervosa Hal. 

Lasius fuliginosus 

Aspilota concolor Nees 

Formica fusca 

Mesocrina pugnatrix Marsh. 

Lasius fuliginosus 

Liophron muricatus Hal. 

Lasius fuliginosus 

Bracon anthracinus Nees 

Lasius fuliginosus 

Dacnusa senilis Nees 

Formica rufa 

Dacnusa misella Marsh. 

Formica rufa 

Spalangia erythromera Forst. 

Lasius fuliginosus 

Eulophus amempsimus Walk. 

Lasius fuliginosus 

Eulophus sp. 

Myrmica scabrinodis 
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Choreia inepta Dalman 

? Lasius niger 

Micromelus pyrrhogaster Walk. 

Lasius flavus 

Pteromalus deplanatus Nees 

Lasius brunneus 

Eutelus bicolor Walk. 

Formica exsecta 

Isosoma cornuta Walk. 

Myrmica ruginodis 
Formica fusca 

Semiotellus nigripes L. 

Formica fusca 

Pleurotropis sp. 

Formica fusca 

Arthrolytus maculipennnis Walk. 

Lasius flavus 

Pachyneuron formosum Walk. 

Formica fusca 

Kleidotoma myrmecophila Kief. 

Lasius fuliginosus 

Kleidotoma formicaria Kief. 

Formica rufa 

Kleidotoma subintegra Kief. 

Formica rufa 

Kleidotoma psiloides West. 

Lasius fuliginosus 

Khoptromeris formicaria Kief. 

Formica fusca 

Litus cynipseus Hal. 

Lasius niger 

Tetramopria donisthorpei Kief. 

Tetramorium caespitum 

2: 
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Tetramopria donisthorpei femo- 
ralis Kief. 

Tetramorium caespitum 

Tropidopria fuliginosa Wasm. 

Lasius fuliginosus 
Formica rufa 

Tropidopria myrmecobia Kief. 

Formica rufa 

Conostigmus wasmanni Kief. 

Formica rufa 

Conostigmus sp. 

Lasius brunneus 

Gonatopus bicolor Hal. 

Myrmica ruginodis 
Lasius niger 

Gonatopus striatus Kief. 

Lasius flavus 
Formica fusca 

Gonatopus distinctus Kief. 

Formica fusca 

Gonatopus distinguendus Kief. 

Lasius niger 

Gonatopus sociabilis Kief. 

Tetramorium caespitum 

Gonatopus oratorius West. 

Formica picea 

Gonatopus myrmecophilus Kief. 

Lasius niger 
Formica rufibarbis 

Gonatopus pilosus Th. 

Tetramorium caespitum 
Lasius niger 

—  alienus 

Pseudisobrachium cantianum 

Chitty Ponera coarctata 

Lagynodes pallidus Boh. 

Lasius fuliginosus 
Formica exsecta 

— fusca 

Trichacis didas Walk. 

Lasius brunneus 

Acanthopsilus marshalli Kief. 

Lasius fuliginosus 

Ashmedopria sociata Kief. 

Formica rufa 

Diapria aequata Th. 

Formica rufa 

Diapria picicornis Nees 

Formica rufa 

Embolemus ruddii West. 

Formica fusca 

Aphanogmus myrmecobius Kief. 

Formica rufa 

Aphanogmus tenuicornis Th. 

Lasius brunneus 

Aclista lasiophila Kief. 

Lasius fuliginosus 

Aclista scotica Kief. 

Lasius brunneus 

Leptorhaptus myrmecophilus Kief. 

Lasius fuliginosus 

Trichopria formicaria Kief. 

Formica fusca 

Baeus seminulum Hal. 

" Formica rufa 

Plesiobaeus hospes Kief. 

Formica fusca 

Polynema albitarse Kief. 

Formica rufa 



Synopeas fuscicola Box 

Formica fusca 

Platygaster sp. 

Formica rufa 

Belyta furcata: formicaria Kief. 

Lasius fuliginosus 

Belyta nigriceps Cam. 

Lasius brunneus 

Teleas myrmecobius Kief. 

Lasius fuliginosus 

Hoplogryon myrmecobius Kief. 

Lasius fuliginosus 

Paragryon myrmecophilus Kief. 

Lasius flavus 

Conostigmus lucidus Kief. 

Lasius brunneus 

Conostigmus myrmecobia Kief. 

Formica rufa 

Conostigmus formicarum Kief. 

Formica rufa 

Conostigmus alutaceus Th. 

Lasius brunneus 

Conostigmus testacipes Kief. 

Formica rufa 
Lasius fuliginosus 

Conostigmus leptothorax Kief. 

Lasius brunneus 

Conostigmus innotatus Kugel. 

Lasius brunneus 

Conostigmus dubiosus Kief. 

Lasius brunneus 

Ceraphron scoticus Kief. 

Lasius brunneus 

Ceraphron formicarum Kief. 

Formica rufa 
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Ceraphron myrmicarum Kief. 

Myrmica ruginodis 

Ceraphron myrmecophilus Kief. 

Formica rufa 

Ceraphron flaviventris subterranea 
Kief. Formica exsecta 

Ceraphron fuliginosi Box 

Lasius fuliginosus 

Ceraphron abdominalis Th. 

Formica rufa 

Ceraphron spinifer Kief. 

Lasius fuligimosus 

Amblyaspis lasiophilus Kief. 

Lasius fuliginosus 

Amblyaspis lasiophilus rufo-peti- 
olus Kief. 

Lasius fuliginosus 

Amblyaspis scutellaris hyalinus 
Kief. Lasius fuliginosus 

Loxotropa donisthorpei Kief. 

Lasius flavus 

Loxotropa formicarum Kief. 

Lasius fuliginosus 

Loxotropa subterranea Kief. 

Lasius flavus 

Loxotropa tritoma Th. 

Tetramorium caespitum 

Loxotropa fuliginosi Box 

Lasius fuliginosus 

Loxotropa subregonensis Box 

Lasius fuliginosus 

Planopria pedestris Kief. 

Lasius niger 

Exallonyx fumipennis donisthorpei 
Kief. Myrmica scabrinodis 
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Exallonyx wasmanni Kief. Proctotrypes fuscipes Hal. 

Myrmica ruginodis Lasius fuliginosus 

Fase hik bAls Lagynodes niger aterior Box 
Exallonyx wasmanni sociabilis Lasius fuliginosus 

: SE Kief. Lasius fuliginosus Bethylus formicarius Curt. 
Exallonyx myrmecophilus Kief. Lasius fuliginosus 

Sen le nr Synacra brachialis Nees 

Anteon brevifilis Kief. Lasius brunneus 

Formica fusca i : É É 
Acropiesta rufiventris Kief. 

Anteon gracicollis Kief. br eg LN 

th i j Leptothorax acervorum Acropiesta striolata Th. 
Proctotrypes gravidator L. Tass bringe 

Formica sanguinea 

Mosskorpioner (Pseudoscorpionida). 

Det er ikke ualmindeligt at finde Mosskorpioner i Myretuer, 
undertiden endda i stort Antal; Myrerne interesserer sig ikke for 
deres Tilstedeværelse, og det er tvivlsomt, om der er noget lov- 
bundent Forhold mellem de to Dyregrupper. 

Chthonius ischnocheles Herm.  Pselaphochernes scorpioides 

Lasius fuliginosus Formica rufa Herm. 
—"… Hlavus 

; Allochernes wideri Koch 
Formica rufa 
ze Lasius brunneus 

Neobisium muscorum Leach 

Formica rufa 

Edderkopper (Araneida). 

Fortegnelsen her omfatter 3 Grupper: 1. Synøker og indiffe- 
rent taalte Former, 2. Rovdyr, der lever paa eller ganske nær ved 
Myreboet, hvor de jager Myrer, og 3. myrelignende Edderkopper, 
der lever umiddelbart sammen med Myrerne, men hvis egentlige 
Tilknytning man ikke helt er paa det rene med. 

Z.. 

[Evansia merens Camb. [Thyreosthenius biovatus Camb.) 

Lasius niger Formica rufa 
Formica sanguinea — rufa pratensis 

— fusca — fusca 



[Acartauchenius scurrilis Camb.] 

Tetramorium caespitum 

[Tetrilus arietinus Thor] 

Lasius fuliginosus 

Harpactes hombergi Scop. 

Lasius fuliginosus 
—.… niger 
—  brunneus 

Formica sanguinea 
— fusca 

Phrurolithus festivus Koch 

Lasius fuliginosus 
— ”miger 
—  brunneus 
——flavus 

Formica sanguinea 

[Phrurolithus minimus Koch] 

Myrmica scabrinodis 
Formica fusca 

[Theridium riparium Blkw.] 

Myrmica laevinodis 
Lasius niger 
Formica sanguinea 

Asagena phalerata Panz. 

Myrmica laevinodis 

[Hahnia helveola E. S.] 

Lasius fuliginosus 
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Lasius brunneus 

—  umbratus 

Formica rufa 

— fusca 

Øs 

Microneta innotabilis Camb. 

Lasius fuliginosus 
Formica rufa 

Microneta viaria Bl. 

Lasius fuliginosus 
—  brunneus 

Formica rufa 

[Cicurina cinerea Panz.] 

Lasius fuliginosus 
—  mixtus 

[Centromerus subacutus Camb.)] 

Lasius fuliginosus 

Drassus troglodytes Koch 

Lasius fuliginosus 
Myrereder 

— Dysdera cambridgei Thor 

Lasius fuliginosus 
—  brunneus 

Formica sanguinea 
— fusca 

3. 

[Myrmarachne formicaria De G.] [Micaria scintillans Camb.] 

Myrmica laevinodis 
— scabrinodis 

Formica rufa 

— fusca 

— rufibarbis 

[Synageles venator Lucas] 

Myrmica scabrinodis 

Lasius niger 

? Formica fusca 

Micaria pulicaria Sund. 

Tetramorium caespitum 
Lasius fuliginosus 

ms nicer 

— …. umbratus 
Formica exsecta 

— sanguinea 

— fusca 
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Mider (Acarida). 

Optræder for en stor Del som Synøker eller taalte Gæster; 
en ikke ringe Del er dog Ectoparasiter, i hvert Fald for en Tid. 

Da der ikke foreligger nogen samlet dansk Fortegnelse over Mider, 
er de danske Arter ikke særligt markeret. 

Cillibano comata Leon. 

Lasius niger 
—  flavus 

—  umbratus 
—  mixtus 

Discopoma pulcherrima Berl. 

Formica fusca 

Uroobovella obovata C. & B. 

Lasius flavus 
Formica fusca 

Uroobovella notabilis Berl. 

Formica fusca 

Urodiscella ricasoliana Berl. 

Lasius fuliginosus 
—  umbratus 

Urodiscella philoctena Trous. 

Lasius fuliginosus 
—  sflaws 
—  umbratus 

Urodiscella signata Hull. 

Lasius flavus 

Uroplitella ovatula Berl. 

Lasius flavus 

Uroplitella minutissima Berl. 

Lasius fuliginosus 
— niger 
—  flavus 

—  umbratus 

Formica fusca 

Uroplitella donisthorpei Hull. 

Myrmica laevinodis 

— sabuleti 

Lasius flavus 

Trachyuropoda coccinea Mich. 

Camponotus ligniperda 
Formica rufa 

— fusca 

Trachyuropoda coccinea sinuata 
Berl. Lasius niger 

Formica fusca 

Trachyuropoda excavata Wasm. 

Lasius fuliginosus 
— niger 

Trachyuropoda laminosa C. & B. 

Tetramorium caespitum 
Lasius niger 

—  flavus 
Formica fusca 

Trachyuropoda wasmanniana Berl. 

Lasius umbratus 

Trachyuropoda bostocki Mich. 

Lasius umbratus 
—  mixtus 

Trachyuropoda canestriniana Berl. 

Tetramorium caespitum 

Urodinychus janeti Berl. 

Formica rufa 
— fusca 

Urotrachytes formicarius Lubb. 

Lasius flavus 

Uropolyaspis hamuliferus Mich. 

Lasius niger 
—  flavus 

—  umbratus 

—  mixtus 



Antennophorus uhlmanni Hall. 

Lasius niger 
—  umbratus 
—  mixtus 

Antennophorus grandis Berl. 

Lasius fuliginosus 

Antennophorus pubescens Wasm. 

Lasius flavus 

Antennophorus foreli Wasm. 

Lasius niger 

Antennophorus sp. 

Lasius brunneus 

Laelaps laevis Mich. 

Tetramorium caespitum 

Laelaps myrmecophilus Berl. 

Myrmica laevinodis 
— ruginodis 

Lasius niger 
Formica sanguinea 

— rufa 

== fusca 

— rufibarbis 

Laelaps myrmophylus Mich. 

Tetramorium caespitum 
Lasius flavus 

—  mixtus 
Formica fusca 

Laelaps acutus Mich. 

Myrmica scabrinodis 
Camponotus ligniperda 

Laelaps equitans Mich. 

Tetramorium caespitum 

Laelaps humeratus Berl. 

Tetramorium caespitum 

Laelaps oophilus Wasm. 

Formica sanguinea 
== rufa 
— rufa pratensis 
— fusca 
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Laelaps montanus Berl. 

Myrmica spp. 
Lasius niger 
Formica rufa 

— fusca 

Laelaps cuneifer Mich. 

Camponotus herculeanus 
— ligniperda 

Lasius fuliginosus 
—  brunneus 

—  umbratus 
—  mixtus 

Formica exsecta 
— sanguinea 
— rufa 

— fusca 

Laelaps vacuus Mich. 

Myrmica scabrinodis 
Camponotus ligniperda 
Lasius niger 
—  flavus 

Laelaps styliferus Halbert 

Lasius flavus 

Laelaps claviger Berl. 

Formica exsecta 

— rufibarbis 

Laelaps complanatus Mon. 

Formica fusca 

Laelaps flexuosus Mich. 

Camponotus ligniperda 

Laelaps ovalis Mon. 

Formica sanguinea 

Pachylaelaps pectinifer siculus 
Berl. Lasius brunneus 

Myrmonyssus acuminatus Berl. 

Formica rufa 

Sphaerolaelaps holothyroides 

Lasius umbratus Leon. 

— | mixtus 
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Tyroglyphus wasmanni Mon. Lasius umbratus 

Myrmica ruginodis Formica sanguinea 

Camponotus ligniperda Anu fusca 
Lasius fuliginosus 

Blandt Hvirveldyrene er det meget almindeligt at træffe Staal- 
ormen (Anguis fragilis L.) i Myreboer, f. Eks. af Formica fusca. 
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Motsch. == Motschoulsky 
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Synonymer er trykt med Cursiv. 
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Myrmicinae..... 52 

BE SISSE 128 

nitidulus ....……. 94 

Orangemyre .... 126 

palhdula 4220.) 72 
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smilimum 2. 
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